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نتيجةَالحكمَ َ

َ

ب

ممخصَالدراسةَ َ
الصبلة والسبلم عمى رسولو المصطفى محمد.
الحمد هلل وكفى ،و َّ
ُ
أما َب ْع ُد:
َّ

ِ
ذت
فيذذا بح ٌ
تعذ ِديل» ،تناولذ ُ
اإلس َذماعيمي ومنيجذذو فذي اْل َج ْذرِح َوال ْ
بعنذوان« :اإلمذذام أبذو َب ْك ِذر ْ
ذث ُ
الرواة الذين تكمم فييم اإلمام أبذو ب ْك ِذر اإلسذم ِ
اعيمي جرحذاً وتعذديبلً ،ومقارنذة أقوالذو بذأقوال ريذره
فيو ُّ
َ
َْ

من ُّ
النقاد ،ثم بيان خبلصة القول فييم.

الدراسة بمعرفة منزلة اإلمام أبي ب ْك ِر اإلسم ِ
اعيمي بين ُّ
وتزداد أىميةُ ىذه ّْ
الن َقاد ومرتبتو
ُ
َ
َْ
من حيث التشدد واالعتدال والتساىل؛ ألجل ذلك وريره كانت ىذه ّْ
الدراسة.
مقد ٍ
البحث في ّْ
مة وثبلثة فصول وخاتمة.
وجاء
ُ
ِ
اختياره ،وأىدافو ،ومنيجي فيو،
اعث
أما َالمقدِّمة:
َّ
تناولت فييا أىمي َة البحث وبو َ
ُ
ِ
الدر ِ
و ّْ
البحث.
وخطَّ َة
اسات السَّابقةُ ،
ِ
اء ما يتعمَّق بالحالة
الفصلَاألول:
َّ
ُ
اإلس َماعيمي ،سو ٌ
تناولت فيو ترجم َة اإلمام أبي َب ْك ِر ْ
ٍ
ِ
تمييد في
ق بترجمتو ،وحياتو ،مع
السياسية واالجتماعية والعممية والثقافية
لعصرِه ،أو ما يتعمَّ ُ

عمم الجرح والتعديل.

تناولت فيو ألفاظ التعديل عند اإلمام أبي ب ْك ِر اإلسم ِ
اعيمي ،مع بيان
الفصل َالثانيَ :
ُ
َ
َْ

مدلوالتيا  ،ثم مقارنة أحكامو عمى الرواة بأحكام ريره من النقاد ،مع إبراز نتائجيا ،ومعرفة مراتب
التعديل عنده ،وخصائص منيجو فيوَ .
تناولت فيو ألفاظ الجرح عند اإلمام أبي ب ْك ِر اإلسم ِ
اعيمي ،مع بيان
الفصل َالثالثَ :
ُ
َ
َْ

مدلوالت ألفاظو ،ثم مقارنة أحكامو عمى الرواة بأحكام ريره من النقاد ،مع إبراز نتائجيا ،ومعرفة
مراتب الجرح عنده ،وخصائص منيجو فيو.
ٍ
نتيجة فييا ظيرت لي خبلل
أىم نتائج البحث التي كان أىم
الخاتمةُ :استعرضت فييا َّ
مقارنة أقوالو بأقوال ريره من النقاد اعتدالو في الجرح والتعديل ،مع بيان مراتبو األربع في
التعديل ،ومراتبو الثبلث في الجرح ،ثم الخاتمة :وتشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات.

ت

Abstract
All praise and thanks are to Allah only, and peace be upon His Messenger
Muhammad.
This Study is entitled: «Imam Abu Bakr Al-Ismaili and his approach in crediting and
discrediting». This study discusses narrators mentioned by Imam Abu Bakr AlIsmaili from a crediting and discrediting perspective, then comparing his opinion
with of other scholars, and then reaching a conclusion relevant to them.
The importance of this study is further enhanced by the status of Imam Abu Bakr AlIsmaili among scholars and his rank in terms of extremism, moderation and leniency.
The study consists of an introduction, three chapters and a conclusion.
The introduction shows the importance of the topic and the motives of its selection,
research objectives, research methodology, previous studies and research plan.
The first chapter explains biography of Imam Abu Bakr Al-Ismaili, and the
political, social, scientific and cultural situation of his age, his life, and the preface of
the science of crediting and discrediting.
The second chapter deals with the approach of Imam Abu Bakr Al-Ismaili in
crediting, by explaining the meanings of his words, and then comparing his
statements on the narrators with the judgments of other scholars, highlighting their
results, figuring out the levels of crediting and the characteristics of his approach.
The third chapter deals with the approach of Imam Abu Bakr Al-Ismaili in
discrediting, by explaining the meanings of his words, and then comparing his
statements on the narrators with the judgments of other scholars, highlighting their
results, figuring out the levels of discrediting and the characteristics of his approach.
As for the conclusion: I exhibited the most important findings of the research, and
recommendations. The most important findings that emerged by comparing him to
other scholars is that he is moderate in the crediting and discrediting, and has four
ranks in crediting and three in the discrediting.

َ
ث

َ
القتباس َ

َ

َ

 رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتـ ـ ـَكَ َّالتًِ أَنْعَمْ ـ ـتَ عَلًََّ
وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنًِ بِرَحْمَتِكَ فًِ عِبَادِكَ

الصَّالِحِنيَ
[النمل]19َ:
َ
َ
َ

ج

اإلىداء َ
ومعمم ذذي األول ،إل ذذى َأبت ذذي الي ذذالي "أس ذذامة ابذ ذراىيم أب ذذو ري ذذاش" ال ذذذي
 إل ذذى أس ذذتاذي و َشذ ذيخي ُ
تعتذذرك كذذل قصاصذذة فذذي ىذذذه الرسذذالة بكرمذذو ،وفضذذمو ،وعطائذذو ،إلذذى مذذن بذذذل كذذل جيذذده؛
بل مشذذرق ،أشذذكرك أبذذي عمذذى كذذل شذذيء ،وأشذذكرك لذذدعمك
ألجمنذذا ،وألجذذل أن يكذذون لنذذا مسذذتقب ً

ومعممتذي األولذى أمذي
المادي لي قبل المعنوي ررم ظروفك الصعبة ،والى أُستاذتي وش ْذيختي ُ
دي الكذريمين أنتمذا أول مذن أىذدي بحثذي
الحبيبة ،التذي ال أعمذم كيذك سذأوفييا حقيذا ... ..والذ َّ

ذي سذ ذ ذواكما ،وك ذ ذذم تخج ذ ذذل ح ذ ذذروك أبج ذ ذذديتي أم ذ ذذام
إلييم ذ ذذا ،فم ذ ذذيس أح ذ ذ ٌذد بع ذ ذذد اهلل أم ذ ذ ّذن عم ذ ذ َّ
تضحياتكما ..،بارك اهلل فيكما ،ورضي عنكما وأراضكما.
 إل ذذى زوج ذذي الحبي ذذب الي ذذالي :محم ذذد عطي ذذة ش ذذمس س ذذممان "أب ذذو عم ذذر" حفظ ذذك اهلل ورع ذذاك،
وأدامك تاجاً فوق رأسي.
 إلى قرة عيني ،وميجة قمبي ولدي الحبيب "عمر".
 إلى توائم روحي ،إلى سندي بعد اهلل تعالى ،و َّ
جنتي في ىذه الدنيا ،إلذى ِرفذاق ال َّذدرب ،إخذوتي
األعزاء" :بيان ،إيمان ،آية ،المعتصم بذاهلل ،عبذد اهلل ،مجذد" ،والذى زوجذة أخذي المعتصذم بذاهلل

وولدىم ،والى أزواج أخواتي األفاضل وأوالدىم جميعاً.

 إلذذى روح ج ذ ّْذدي الحبي ذذب "إب ذراىيم" وج ذذدتي الحبيب ذذة "فاطم ذذة" رحميمذذا اهلل تع ذذالى ،وال ذذى ج ذ ّذدي
"محمد" أبو رائد ،وجدتي الحبيبة "أم رائد" حفظيما اهلل تعالى وبارك فييما.

 إلذذى عمذذي الي ذذالي عطيذذة "أبذذو محم ذذد" ،وعمتذذي الحبيبذذة "أم محم ذذد" ،وجميذذع أبنذذائيم وبن ذذاتيم
ِ
الكرام ،ليم مني كل حب وتقدير.
 إلذى أعمذامي وعمذذاتي ،وأخذص بالذذذكر مذنيم عمتذي الحبيبذذة :صذباح "أم مذريم" ،والذى خذذاالتي
وأخوالي ،وأزواجيم ،وأبنائيم جميعًا ،حفظيم اهلل تعالى.
 إلى صديقاتي الحبيبات المخمصات ،أفتخر بكن دومًا وابدًا.
 إلذذى كميتذذي الحبيبذذة ،إلذذى منذذارة العمذذم والعمم ذذاء ،إلذذى كميذذة الذ َّذدعوة اإلسذذبلمية ممثمذذة برئيس ذذيا
ذص بال ذ ّْذذكر م ذذنيم ال ذذدكتور" :بش ذذير
األس ذذتاذ "مرس ذذي س ذذممان" ،وال ذذى ك ذذل الع ذذاممين فيي ذذا وأخ ذ ُّ
سميمان" ،والدكتور" :ماجد سكر" حفظيم اهلل جميعًا.

ح

شكرَوتقدير
ٌ

سا َِ َّ َهايْ
ِ َّ َهايْ يَشْا ُْ ْس ًَََِّو َواا يَشْا ُْ ُس لٌَِ ْو ِ
قال تعالىَّ  :لَقَ ْد آتَ ْيٌَا لُ ْق َوااىَ ا ْل ِح ْْ َواحَ أَ ِى اكْا ُْ ْس ِ و ِ
َّللا َغٌِي َح ِويد[ لقمان ،]12 :الشذكر والفضذل هلل رب العذالمين أوالً وأخذ اًر ،ظذاى اًر وباطنذاً،
َكوَ َس َََِّىو و َ
فيذذو أىذذل الثنذذاء والحمذذد ،فقذذد أعطذذى وأجذذزل وبذذارك وتفضذذل ،وىذذو القائذذل فذذي َّ إِ ْذ تَااذ َ وذىَ َزتُ ُْ ا ْن لَ ا ِيْ

ك َْ ْستُ ْن َ ََل ِشي َدًو ُْ ْن[ إبراىيم ،]7 :أما بعد :فإني أتقدم بالشكر والتقدير إلى:
َ

ك ا ُْ ْس لِااي َّلِ َْالِ ا َد ْي َ [ لقمذذان ،]14 :وأنذذا عمذذى
إلذذى مذذن أمرنذذي ربذذي بشذذكرىما فقذذال أَ ِى ا ْ
أعتذذاب مرحمذذة عميمذذة جديذذدة ،أقذذول لكمذذا جزاكمذذا اهلل خيذذر الج ذزاء ،فقذذد كذذان لكمذذا الفضذذل بعذذد اهلل

تعالى في تعميمي وتربيتي.

بشكري العمي ِ
ِ
و َّ
ق إلى األستاذة الدكتورة :ليمى محمد اسميم عمى طيب قمبيا
أتوجو
وحسن ُخمُقيا ،وما قدمتو لي من جيد ووقت؛ ألجل إنجاح ىذا العمل ،فجزاىا
وس َعة صدرىاُ ،
َ
اهلل عني خير الجزاءَ .
ِ
كما أتقدم بالشكر ألستا َذي الكريمين عضوي ِ
المناقشةٍّ ،
كل من:
لجنة
ّ
َ
َ

فضيمة األستاذ الدكتور :ىشام محمود زقوت حفظو اهلل تعالى.
فضيمة

الدكتور :عطوة محمد القريناوي حفظو اهلل تعالى.

ُس ّْ
ذج ُل ُشذ ْكري لجذامعتي العريقذة اليذراء ممثمذة برئيسذيا الذدكتور :ناصذر فرحذات حفظذو
وأ َ
أيضذا فذي فاتحذة ىذذه الرسذالة لكميذة أصذول الذدين ممثمذة بعميذدىا فضذيمة
اهلل تعالى ،وأنقش شكري ً

األسذذتاذ الذذدكتور /ريذذاض محمذذود قاسذذم حفظذذو اهلل تعذذالى ،ونائذذب عميذذدىا الذذدكتور /ارئذذد شذذعت
حفظو اهلل ورعاه.
ذثبل برئيسذو فضذيمة الذدكتور :زكريذا
والشكر موصول لقسم الحديث الشذريك وعمومذو مم ً

زيذن ال ّْذدين حفظذو اهلل تعذالى ،وأعضذاء ىيئتذو التدريسذذية الكذرام ،ىذذا القسذم الذذي تنسذمت فيذو ىذواء
الحب والعمم والعطاء ،وأشكر األستاذ /أدىم عمار حفظو اهلل تعذالى عمذى جيذوده العظيمذة ،وعمذى
تواضعو وسعة صدره
والشذذكر موصذذول إلخذذوتي األع ذزاء ،ولزوجذذي اليذذالي محمذذد "أبذذو عمذذر" ،وألىذذل زوجذذي
األفاضل ،وأخص ّْ
بالذكر منيم  :شذمس الذدين سذممان ،الذذين لذم ي ّْذدخروا جي ًذدا فذي تشذجيعي حتذى

ذي معروفذاً ،وكذل مذن سذاىم
أتممت ىذا البحذث ،وأخيذ اًر أشذكر كذل مذن نصذحني وأعذانني وأسذدى إل ّ
في إخراج ىذا البحث إلى ُّ
النور.
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المقدمةَ َ
اكرين َّ ِ
الذ ِ
الحمد هلل حمد َّ
طيبًا كثي ًار ُمباركًا فيو ،اْل َحمد هلل الذي
الح ْمد هلل َح ْمدًا َ
الشاكرينَ ،
َْ
َْ
أنار طريق الحق ،وأبان سبيل الي َدى ،وأزاح ِ
العمَّة ،وأزال ُّ
الش ْبيَة ،وبعث َّ
النبِيّْين ُمَب ّْش ِرين
ُ
ِ
وم ْن ِذ ِرين ،لئبل يكون َّ
وي ْحَيى َم ْن
لمناس عمى اهلل ُح َّجة بعد الرسلَ ،ولَِي ْيم َك َم ْن َىمَ َك عن َبيَّْنةَ ،
ُ
ِ
ِ
ح َّي عن بيَّْنة ،و َّ
المتَِّقين ،وخاتم
َ
َ
صمى اهلل عمى خيرتو من َخْمقوَ ،
َ َ
إمام ُ
وص ْفوتو من َب ِريَّتوَ :
ِ
ِ
النبِيّْينِ َ ،
َّ
الح ْمد،
صاحب لواء َ
ومَب ّْشرىم إذا َيئسواَ ،
وخطيبيم إذا َوَفدوا ،وشافعيم إذا ُحبسواُ ،
الم ْحمود أبي القاسم ُم َح َّمد بن َعبد المَّ ِو ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،واخوانو من النبيين
والمقام َ
بلة دائم ًة إلى ِ
يوم ّْ
تسميما (.)1
وسمَّم
وسائر عباد اهلل َّ
ص ً
الدين ّ
الصالحينَ ،
ً
َما ُ ِ ِ
يك ّْ
الذ ْك ِر ،ال َيعتني بو إِ َّال
رفيع اْل َق ْد ِر،
أ َّ
عظيم اْل َف ْخ ِر ،شر ُ
بعدَ " :فإ َّن عْم َم الحديث ُ
ُ
ُك ُّل ح ْب ٍر ،وال ي ْحرمو إال ُك ُّل َرم ٍر( ،)2وَال تَ ْفَنى مح ِ
اس ُن ُو عمى َم َم ّْر َّ
الد ْى ِر"( ،)3وا ّن من عظيم
ََ
ُ َُُ
َ
ْ
َ
فضل اهلل  ونعمو أن تكفل لنا بحفظ دينو من التَّحريك والتبديل ،فقالِ  :إًوا ًَ ْحيُ ًَ وص ْلٌَا ِّ
الر ْك َس

ْى
َّ ِإًوا لََ ُ لَ َحا َِّظُ َ

[الحجر.]9:

ومن صور حفظ الدين :إيجادَاإلسناد الذذي ع ّذده العممذاء مذن الذدين ،قذال اإلمذام عبذد اهلل
()4
ذال الح ذ ذ ِ
"اإلسذ ذ َذن ُ ِ
ين ،ولَذ ذذوَال ِْ
اكم
اد لَ َقذ ذ َ
اإل ْسذ ذ َذن ُ
ذاء"  ،وقَذ ذ َ َ
بذ ذذن المبذ ذذاركْ ِْ :
ذاء َمذ ذذا َشذ ذ َ
ذالَ :مذ ذ ْذن َشذ ذ َ
اد مذ ذ َذن الذ ذ ّْذد ِ َ ْ
ِ ِِ
طَمب َى ِذ ِه الطَّائِ َف ِة َلو و َكثْرةُ موا َ ِ
ذار ِْ
الن ْي َسابوريَ" :لوَال ِْ
َّ
اإل ْس َذبلِم،
اإل ْسَن ُ
اد َو َ ُ
ظَبت ِي ْم َعَمى ح ْفظو َل َذد َر َس َمَن ُ
ْ
ُ َ َ َُ
ضذ ِذع ْاأل ِ ِ
اإلْلحذ ِ
ذث ،وَقْمذ ِ
ت َعذ ْذن
َسذذانِ ِيدَ ،ف ذِإ َّن ْاأل ْ
ذار ِإ َذا تَ َعذ َّذر ْ
َوَلذذتَ َم َّك َن أ ْ
ذاد َواْل ِبذ َذد ِع ِفيذ ِذو ِب َو ْ
َ
َى ذ ُل ِْ َ
ذب ْاأل َ
َخَبذ َ
َحاديذ َ
و ُج ِ
ت ُبتًْرا"(.)5
َسانِ ِيد ِفييَا َك َان ْ
ود ْاأل َ
ُ
اإلسناد بعد َّ
الرجال
منة اهلل عمينا ،وبمعرفة أزمان َّ
ف ُحفظت سنة رسول اهلل  بِ َف ْ
ض ِل ْ
مولداً ووفاةً ،وبيان أحواليم عدالةً وضبطًا ،فعرفنا الثَّبت من َّ
الصالح من ريره ،ون ّقب
الضعيك ،و َّ
جرحا
تتبعوا أخبار ُّ
لنا ىؤالء األفذاذ عن عمَل الرجال ،وخفايا األمور ،و ّ
الرواة ،وسبروا أحواليم ً
وردًا.
وتعديبل ،وأحوال مرويَّاتيم َقبو ً
ً
ال ّ
( )1انظر :المزي ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج.)145/1
ذور َّ
رت عنذ ذذو ،انظذ ذذر :ابذ ذذن فذ ذذارس ،معجذ ذذم مقذ ذذاييس الميذ ذذة
كأنيذ ذذا ُس ذ ذ ِت ْ
)َ (2
الي ْمذ ذذر :وىذ ذذو الذ ذذذي لذ ذذم يجذ ذ ّذرب األمذ ذ َ
(ج.)393 /4
) (3السيوطي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج.)23 /1
) (4مسمم ،صحيح مسمم في المقدمة (ج .)15/1
) (5الحاكم ،معرفة عموم الحديث (ص.)6
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ٍ
يحتاج من ُّ
ويحتاج من الباحثين
إنصاك وخبرٍة بالحديث َوعممو ورجالو،
الن َّقاد إلى
وىذا
ُ
ُ
إلى استقر ٍ
ٍ
ويتعرفوا عمى مناىجيم
وتحميل حتى يقفوا عمى اصطبلحات األئمة ومقاصدىم،
اء
ّ

وطرقيم.

ٍ
قال اإلمام َّ
المْيل،
الذ َىبِي:
"الكبلم في ُّ
الرواة يحتاج إلى َوَرٍع ٍّ
تامَ ،
وبراءة من اليَ َوى و َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالحديثِ ِ ،
ِ
ٍ
ِ
الج ْرح وما بين
كاممة
وخب ٍرة
وعمَمو ورجالو ،ثم نحن نفتَق ُر إلى تحرير عبارات التَّ ْعديل و َ
ذلك من العبارات المتَجا َذبة ،ثم أى ُّم من ذلك أن َنعمم باالستقر ِ
ِ
اإلمام ِ
الج ْيبِذ،
رك ذلك
اء التَّام ُع َ
َ
ُ َ َ
َ
()1
ِ
ومقاص َده ،بعباراتِو الكثيرة" .
اصطبلحو،
و
َ

وح ذ ذ َّ
ذق عم ذ ذذى طمب ذ ذذة العم ذ ذذم بي ذ ذذان جي ذ ذذود أولئ ذ ذذك العمم ذ ذذاءُ ،حذ ذ ذ َّراس ى ذ ذذذا ال ذ ذ ّْذدين وفُ ْر َسذ ذ ذانو،
ُ
ذاىج ِيم ف ذذي ِحف ذ ِ
ود ارسذ ذةُ من ذ ِ
الس ذ َّذن ِة وعمو ِم ِي ذذا ،ل ذذذا وق ذذع اختي ذذاري عم ذذى ى ذذذا الموض ذذوع الموسذ ذذوم
ذظ ُّ
تع ِديل).
حَ َوال َْ
فيَالج ْر َِ
اإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيميَومنيجوَ
بذ ( َِ
َ

أو ًلَ:أىميةَالبحثَوبواعثَاختيارهَ .

إن عمم الجرح والتعديل لو منزلة عظيمة بين عموم الحذديث؛ لِ َمذا لذو مذن َد ْوٍر كبي ٍذر فذي ح ْفذظ
ّ .1
السنة النبوية ،وتمييز الصحيح من السقيم.
 .2مكانة اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي فذي عمذم الجذرح والتعذديل ،إذ لذو مصذطمحات ع ّذدة فذي نقذد
الذ ُّذرواة مذذا بذذين الجذذرح والتعذذديل ،فد ارسذذة ىذذذه المصذذطمحات ،ووصذذفيا فذذي م ارتذذب تُ َع ذ ّْزُز مذذن
شخصذذية الباحذذث ،وصذذقميا ،ونظذ اًر ألىميذذة ىذذذا الموضذذوع فذذي عمذذم الجذذرح والتعذذديل ،خاصذذة

أنو لم يسبق أن أحداً من طمبة العمم تناولو بدراسة مفردة فيذو –بحسذب عممذي ،-ولِمذا وجدتذو
مذذن تشذذجيع أسذذاتذتي الك ذرام ،بد ارسذذة منيجيذذة ىذذذا العذِذالم الكبيذذر ،لذذذا فقذذد وقذذع اختيذذاري عمذذى

الج ْرِح والتَّعديل).
ىذا الموضوع الموسوم بذ (اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ومنيجو في َ

ثانياًَ:أىدافَالبحث.
ييدك البحث إلى تحقيق عدة أمور سأذكر منيا:
 .1الوقوك عمى ُمصطمحات اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي التي ُي ْكثر أو ُي ِق ُّل من استعماليا.
الج ْرح والتّعديل.
 .2إظيار منزلة اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي بين النقاد ،وبيان أقوالو في َ
الج ْرح والتّعديل.
 .3التَّعرك عمى منيج اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في َ
 .4االجتيذذاد فذذي التَّعذذرك عمذذى أح ذوال الذ ُّذرواة المذذتكمّم فذذييم عنذذد اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي
ومقارنة قولو بقول ريره من النقاد.

) )1الذىبي ،الموقظة في عمم مصطمح الحديث (ص.)82
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 .5محاولة وضع مراتب ليذه المصطمحات ،ومقارنتيا بمراتب ريره من ُّ
النقَّاد.

 .6معرفذذة مرتبذذة اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي بذذين ُّ
النقذذاد فذذي حكمذذو عمذذى الذ ُّذرواة ،مذذن حيذذث
التشدد أو التَّساىل أو االعتدال.

اساتَالسابقةَ .
ََّ
َ:الدر
َثالثاً َِّ
بعذذد البحذذث والتنقيذذب عذذن موض ذوع الد ارسذذة ،وس ذؤال أىذذل العمذذم والتخصذذص مذذن مشذذايخنا
ذابقة مف ذ ٍ
ذات عمميذ ٍذة سذ ٍ
وأسذذاتذتنا األفاضذذل ،ل ذذم يتبذذين ل ذذي وجذذود د ارس ذ ٍ
ذردة ،تتعمّ ذق باإلم ذذام أبذذي بك ذذر

ومنيَجو في الجرح والتعديل –حسب عممي ،-والذي ىو موضوع دراستي.
اإلسماعيمي ْ

ذت عمذى كت ٍ
ذاب ألبذي بكذر اإلسذماعيمي بعنذوان "المعجذم فذي أسذامي
ولكن أثناء بحثي وق ْف ُ
شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي" ،حصذذر فيذذو أسذذامي شذذيوخو الذذذين سذذمع مذذنيم ،وكتذذب ع ذنيم ،وق ذ أر
عمييم الحديث ،وتخريج ىذه األسماء عمى حروك المعجم ،وحكم عمييم َج ْرحًا وتعديبلً.

وقذذد َح َّققذذو الذذدكتورِ :زيذذاد ُم َح َّم ذد َم ْنص ذذور( ،)1حيذذث تذ ْذرجم لئلمذذام أبذذي بكذذر اإلس ذذماعيمي،
ٍ
بشكل كبير ،وقام بترجمة ُمختصرة لشذيوخو ،مذع ذكذر أقذوال بعذض
والعصر الذي عاش فيو وذلك

ُّ
النقاد فييم.

أما دراستي ىذه فقد تناولت فييا ُمصطمحات اإلمام أبي بكذر اإلسذماعيمي ،ود ارسذة ال ُّذرواة
َّ
الذذذين تكمذذم فذذييم جرح ذاً وتعذذديبلً ،ومقارنتيذذا مذذع أق ذوال ري ذره مذذن الُّنقذذاد ،والخذ ُذروج بخبلصذذة القذذول
التعذذديل ،مذذع بيذذان م ارتذذب الجذ ْذرح والتعذذديل عنذذده،
فذذييم ،ثذ َّذم بيذذان خصذذائص منيجذذو فذذي الجذ ْذرح و َّ
وتحديد درجتو من بين ُّالنقاد من حيث التَّشدد والتَّوسط واالعتدال.

رابعاًَ:منيجَالبحثَوطبيعةَالعملَفيوَ .
جمذع المذادة العمميذة المتعمّقذة بالد ارسذة ،ثذم اسذتعنت بذالمنيج
ُ
اعتمدت المنيج االسذتقرائي فذي ْ

الوصفي لبيان معالم منيج اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في الجرح والتعديل ،وقمت بما يمي:
 .1عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية.
 .2تخريج األحاديث النبوية واآلثار من مصادرىا األصمية:
إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدىماُ ،يكتفى بالعزو إلييما.
أْ .
) (1نشره في مكتبة العموم والحكم ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى ،عام ( 1410ىذ).
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إن لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدىما ،يتم تخريجو من كتب الحديث عمى
بْ .
حسب حاجة الدراسة.
 .3تصذنيك أقذوال اإلمذام أبذي بكذذر اإلسذماعيمي فذي الجذرح والتعذذديل ود ارسذتيا ،وذلذك عمذى النحذذو
التالي:

أ .جمع ألفاظ ومصطمحات اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في الجرح والتعديل.

ب .مقارنة أحكام اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي بأحكام ريره من ُّ
النقَّاد.
ج .دراسة وبيان المراد بيذه المصطمحات الصادرة منو.

د .إبراز أىم النتائج التي توصمت إلييا في الرواة المعدلين والمجروحين.

 .4الترجمذذة لمذ ُّذرواة؛ وذلذذك بذذذكر قذذول الناقذذد أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي أوالً ،ثذذم أق ذوال النقذذاد اآلخ ذرين
مذرتبين حسذذب َسذذنِ ّي الوفذذاة ،ومذذن ثذذم خبلصذذة القذذول فذذي الذراوي ،ومقارنذذة حكمذذو بأحكذذام ري ذره
من النقاد.
.5
.6
.7
.8

إن لم تكن مشيورة ومعروفة -من كتب معاجم البمدان.
التعريك باألماكن والبمدان ْ -
بيان رريب األلفاظ من كتب رريب الحديث والمعاجم الميوية.
ضبط األسماء والكممات اْل ُم ْش ِكمَة التي ُيتََو َى ُم في ضبطيا.
التعريك بالنسبة من كتب األنساب.

 .9االقتصذذار عمذذى ذك ذذر اسذذم الكتذذاب والج ذذزء والصذذفحة فذذي الحاش ذذية ،وبذذاقي التعريذذك بالكت ذذاب
ذكرتو في قائمة المصادر والمراجع لبلختصار.

.10

تذييل البحث بفيارس عممية متنوعة ،وىي:

ال :فيرس اآليات القرآنية.
أو ً
ثانيًا :فيرس األحاديث النبوية.229
الم َج َّرحين.
الم َع َّدلين و ُ
ثالثًا :فيرس الرواة ُ

رابعًا :فيرس األنساب.

خامساً :فيرس الكممات اليريبة.

َ
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خامساًَ:خطةَالبحثَ .
تتكون خطّ ة البحث من :مقدمة ،وثبلثة فصول ،وخاتمة ،وفيارس ،عمى النحو التالي:
المقدمةَ :
وتشتمل عمى:
أىمي ذذة البح ذذث وبواع ذذث اختي ذذاره ،وأىدافذ ذو ،والد ارس ذذات الس ذذابقة ،وم ذذنيج البح ذذث ،وطبيع ذذة
عممي فيو ،وخطة البحث.
الفصلَاألول َ

التعديل َ
َِ
الجرحَو
تمييدَفيَعممَ
ِ
اإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيميَعصرهَ،وترجمتوَ َ،و ٌ

ويشتمل عمى ثبلثة مباحث:

المبحثَاألولَ:عصرَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي.
ويشتمل عمى ثبلثة مطالب:
المطمب األول :الحياة السياسية.
المطمب الثاني :الحياة االجتماعية.
المطمب الثالث :الحياة العممية والثقافية.
المبحثَالثانيَ:ترجمةَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَ،ومكانتوَالعمميةَ،ومصنفاتوَ َ.
ويشتمل عمى سبعة مطالب:
المطمب األول :اسموُ و ُكنيتو وَنسبو ومولده.
المطمب الثاني :نشأتو ورحبلتو العممية.
المطمب الثالث :شيوخو وتبلميذه.
المطمب الرابع :عقيدتو ومذىبو الفقيي
المطمب الخامس :مكانتو العممية ،وأقوال العمماء فيو.
المطمب السادس :مصنفاتو.
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المطمب السابع :وفاتو.
التعديلَ َ.
َِ
الجرحَو
تمييدَفيَعممَ ِ
المبحثَالثالثٌ َ:
ويشتمل عمى خمسة مطالب:
المطمب األول :تعريك عمم الجرح والتعديل.
المطمب الثاني :نشأة عمم الجرح والتعديل وأىميتو.
المطمب الثالث :مشروعية الجرح والتعديل.
المطمب الرابع :طبقات ُّ
النقَّاد في الجرح والتعديل.
المطمب الخامس :مراتب الجرح والتعديل عند اإلمام ابن حجر.

الفصلَالثانيَ َ

فيَتعديلَالرواة َ
َُّ
منيجَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَ

َويشتملَعمىَخمسةَمباحثَ :

المبحثَاألولَ:مصطمحاتَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَالتعديلَومدلولتياَ .
المبحثَالثاني :الرواة المعدَّ لون عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيلي.
ويشتملَعمىَأربعةَمطالب:
َّ
المعدلون بألفاظ تفيد توكيد التعديل بتكرار الصفة.
الرواة
المطمب األولُّ :
َّ
المعدلون بألفاظ تفيد التعديل بصفة واحدة تدل عمى الضبط.
الرواة
المطمب الثانيُّ :
َّ
المعدلون بألفاظ تفيد التعديل بصفة قريبة من الضبط.
الرواة
المطمب الثالثُّ :
َّ
المعدلون بألفاظ تفيد التعديل بوصك قريب من الجرح.
الرواة
المطمب الرابعُّ :
المبحثَالثالثَ:مراتبَالتعديلَعندَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَ َ،
المبحثَالرابعََ:خصائصَمنيجَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَالتعديلَ .
المبحثَالخامسَ:جدولَالرواةَالمعدَّلينَ،ونتائجوَ .
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الفصلَالثالث َ
منيجَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَجرحَالرواة َ
َُّ
َويشتملَعمىَخمسة َمباحثَ :

المبحثَاألولَ:مصطمحاتَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَالجرحَومدلولتياَ .
المبحثَالثانيَ:الرواةَالمج َّرحونَعندَ ِ
اإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَ .
َُ
ّ
َََََويشتملَعمىَثالثةَمطالبَ :
جرحيم بألفاظ تدل عمى َّ
الضعك اليسير.
الرواة الذين َّ
المطمب األولّ :
جرحيم بألفاظ تدل عمى َّ
الضعك الشديد.
الرواة الذين َّ
المطمب الثانيّ :
الرواة الذين رماىم بالكذب أو الوضع.
المطمب الثالثّ :

ِ
َاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي.
َعند
َالج ْر ِح َ
اتب َ
المبحثَالثالث :مر ُ

المبحثَالرابعَ:خصائص منيج اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في التجريح.
الم َج َّرحين ،ونتائجو.
المبحثَالخامسَ:جدول ّ
الرواة ُ
َالخاتمة :وتشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات.
الفيارس العممية :وتشتمل عمى:
أوالً :فيرس اآليات القرآنية.
ثانيًا :فيرس األحاديث النبوية.
لم َج َّرحين.
الم َع َّدلين والرواة ا ُ
ثالثًا :فيرس الرواة ُ

رابعًا :فيرس األنساب.

خامسًا :فيرس الكممات اليريبة .

َ
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الفصلَاألولَ
اإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيميَعصرهَ،
الجرحَوالتعديل َ
مييدَفيَعممَ ِ
وترجمتوَ،وت ٌ

َ

المبحثَاألول َ

عصرَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي
إن من طبيعة اإلنسان التأثر بما حولَو من ٍ
َّ
بيئة وواقع ،وتنعكس األحوال السياسية
َْ
واالجتماعية والعممية والثقافية عمى شخصيتو ،فيتأثر بيا وتؤثر عميو.
السياسية
فناسب قبل الترجمة لئلمام أبي بكر اإلسماعيمي،
التحدث عن الحياة ّْ
ّ
واالجتماعية ،والعممية والثقافية التي عاش في ظمّيا ،وترّبى في كنفيا؛ لنرى انعكاسات ىذه

األمور عمى شخصيتو ،وعممو ،وحياتو.

َالمطمبَاألولَ:الحياةَالسياسيةَ .
عاش اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ،في الفترة الممتدة من مولده ،في بداية الربع األخير
من القرن الثالث ،حتى بداية الربع األخير من القرن الرابع اليجرّي ْين ،أي :إلى وفاتو سنة (371
ىذ) ،في ّْ
ظل الدولة العباسية التي حكمت "زىاء خمسة قرون ،من سنة (132ىذ) ،إلى سنة

العباسي الثاني ،الذي استيرق ُح ْك ُمو أكثر من أربعمائة
العصر
اإلسماعيمي
(656ه)"( ،)1فشيد
َّ
ُّ
َ
عام ،من عام ( 247ىذ 861/م) إلى (عام  656ىذ1258/م)(.)2
محل إقامة الخميفة ،يدير منيا
وكانت عاصمة الدولة في ذلك الوقت (َب ْي َداد) ،حيث
ّ
شئون الدولة.
عاصر اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي عددًا من الخمفاء العباسيين وىم(:)3
"المعتضذذد َّ
بالمذذو الذذذي تذذولى الخبلفذذة فذذي سذذنة(279ه) ،والخميفذذة المكتفذذي بالمَّذذو الذذذي تذذولى
الخبلفذذة فذذي سذذنة (289ه) ،والخميفذذة المقتذذدر بالمَّذذو الذذذي تذذولى الخبلفذذة فذذي سذذنة (295ه)،

والخميفذذة القذذاىر بالمَّذذو الذذذي تذذولى الخبلفذذة فذذي سذذنة (320ه) ،والخميفذذة ال ارضذذي بالمَّذذو الذذذي
تذ ذذولى الخبلفذ ذذة فذ ذذي سذ ذذنة (322ه) ،والخميفذ ذذة المتقذ ذذي بالمَّذ ذذو الذ ذذذي تذ ذذولى الخبلفذ ذذة فذ ذذي سذ ذذنة

(329ه) ،والخميفذذة المسذذتكفي َّ
بالمذذو الذذي تذذولى الخبلفذذة فذذي سذذنة(333ه) ،والخميفذذة المطيذذع
لمَّو الذي تذولى الخبلفذة فذي سذنة (334ه) ،والخميفذة الطذائع َّلمذو الذذي تذولى الخبلفذة فذي سذنة
(363ه) ،والخميفة القادر بالمَّو الذي تولى الخبلفة في سنة (381ه)َ .
( )1حسن ،تاريخ اإلسبلم السياسي و ّْ
الديني والثقافي (ج.)23/2
) (2العسيري ،موجز التاريخ اإلسبلمي من عيد آدم إلى عصرنا الحاضر (ص.)203
) (3أخبار الدولة العباسية (ص.)413
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االض ذطرابات
كانذذت ىذذذه الفت ذرة التاريخيذذة مذذن حيذذاة اإلسذذماعيمي مميئذذة بذذالفتن الداخميذذة ،و ْ

السياسذذية ،بعذذدما كانذذت َّ
قمذ ذة تماسذذكيا وعنف ذوان قوتي ذذا ،فذذي ظذذل خبلف ذذة
ّْ
الدول ذذة العباسذذية فذذي َّ

الرشيد(193-170ه) ،والمأمون(218-197ه) ،فأصبحت من بعد قوتيا ضعيفة ،مفككةَ .

االض ذ ِمحبلل السياسذذي
ففذذي القذذرن الثالذذث اليجذذري ظيذذرت ُدويذذبلت إسذذبلمية سذذاىمت فذذي
ْ
الربذذع اليجذذري
لمخبلفذذة العباسذذية قمَّصذذت مذذن نفوذىذذا فذذي أط ذراك كثي ذرة مذذن والياتيذذا ،وفذذي القذذرن ّا
تََفا َق َم َّ
وشعار ببل معنى(.)1
ًا
اسما ببل ُمسمى،
الضعك ،وازداد التفكك ،حتَّى ْ
أضحت الخبلفة ً

ك
ض ذ ْع ُ
وممذذا امتذذاز بذذو ىذذذا العصذذر وخاصذذة الفت ذرة التذذي عاشذذيا أبذذو بكذذر اإلسذذماعيميَ :
الخمفذاء ،وسذذيطرة العسذكريين عمذذى مركذذز الخبلفذة ،ونشذذوء ُدويذبلت كثيذرة نتيجذذة بذروز قذذادة اسذذتقموا

في مناطقيم واعترك بيم الخميفة.

وظي ذذور نت ذذائج الحض ذذارة اإلس ذذبلمية الس ذذابقة لي ذذذا العص ذذر عم ذذى ش ذذكل عم ذذوم ،وعمذ ذر ٍ
ان،

ٍ
ورفاىية ،وترك ،وقيام حركات ادعاء النسب الياشمي ،والحركات الباطنية (.)2

السياسذذية والتذذي توضذذح أن أبذذا بكذذر اإلسذذماعيمي قذذد عذذاش فذذي عصذذر
ىذذذه ىذذي الحيذذاة ّْ

وتمذ ذ ُّرد الشذذعوب ،وقويذذت في ذذو
تَ ُم ذوج بذذو الف ذذتن ،واالنقسذذامات ،وظيذذور ال ذذدويبلت ،وتعذذدد الخمفذذاءَ ،
ك فيو أمر أىل السنة.
وض ُع َ
شوكة أىل الطوائكَ ،
ولكن المصذادر ال توضذح موقذك أبذي بكذر اإلسذماعيمي مذن أحذداث عصذره المضذطربة،
بل
فمعم ذذو ل ذذم ينش ذذيل باألح ذذداث والتقمب ذذات السياس ذذية الطارئ ذذة ف ذذي ى ذذذا العص ذذر ،ولعم ذذو ك ذذان منش ذذي ً
بالتدريس ،والتَّصنيك ،ىذا و َّ
َعَم ُم.
الموُ أ ْ
َ

المطمبَالثانيَ:الحياةَالجتماعيةَ .
استقر
السياسي ارتباطاً وثيقًا ،فإذا
إن مظاىر الحياة االجتماعية مرتبطةٌ بالوضع ّْ
َّ

السياسي انعكس ىذا االستقرار عمى الحياة االجتماعية فاستقرت.
الوضع ّْ

و"يقصد بالحياة االجتماعية في أي بمد من الببلد ،إنما ىي ذكر لطََبقات المجتمع في
ىذا البمد من حيث الجنس و ّْ
الدين ،وعبلقة كل من ىذه الطََّبقات بعضيا ببعض ،ثم بحث نظام

األسرة وحياة أفرادىا وما يتمتع بو كل منيم من الحرية ،ثم وصك مجالس الخمفاء ،واألعياد
) (1عمي حسن ،التاريخ اإلسبلمي العام (ص.)434
) (2العسيري ،موجز التاريخ اإلسبلمي (ص.)203
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النزىة ،ووصك المنازل ،وما فييا من ٍ
ٍ
والمواسم والوالئم والحفبلت ،وأماكن ُّ
وطعام،
أثاث،

وش ار ٍب ،ولباس ،وما إلى ذلك من مظاىر المجتمع"(.)1

الرعية في العصر َّ
العباسي تنتمي إلى أجناس مختمفة ،وذلك بسبب اتساع
ولقد كانت َّ

اجا ،فمن ىذه األجناس :العرب ،والفرس،
رقعة الدولة اإلسبلمية ،ودخول الناس في دين اهلل أفو ً
والترك ،والمياربة ،واألكراد ،وكان منيم المسممون -وىم رالبية الرعية وسوادىا ،-ومنيم الييود
والنصارى -وىم أىل ّْ
ٍ
ٍ
كبير من التسامح والبر والقسط -ومنيم
بقدر
الذ َّمة الذين تمتعوا

المجوس-الذين عومموا معاممة أىل الكتاب ،واختمك المسممون فيما بينيم إلى ُسَّن ٍة ،وشيعة،
ُ
()2
والى أتباع المذاىب الفقيية األربعة المعروفة وريرىا .
اني َمست الطبقات الراقية من المجتمع في حياة الترك والبذخ والتطاول في البنيان،
ولقد َ
فكانت قصور الخمفاء واألمراء وكبار رجال الدولة ،يضرب بيا المثل في حسن رونقيا وبيائيا،

اليناء ،واألشجار المتكاثفة ،بينما لم يكن لمعظم
كما امتازت بفخامة بنائيا واتساعو مع الحدائق ّ
دور العامة أسوار تحيط بيا(.)3
ٍ
متعددة؛ لكسب رزقيا ،واألكل من ّْ
ٍ
كد يدىا ،فانتشرت
بمين كثي ٍرة
الرعية فقد اشتيمت
أما ّ
مشتيمة بالرعي ،إلى ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثالثة
عاممة بالزراعة ،إلى أخرى
طائفة
في األرض ابتياء فضل اهلل ،فمن
ٍ
ماىرٍة بالصناعة ،إلى ر ٍ
عاممة بالتجارة(.)4
ابعة

ومن خبلل تتبع سيرة اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي نرى أنو كان متواضعًا بروح َم ِرحة
ٍ
السبلطين والناس ،وناصحاً ليم بعيداً عن حياة التَّرك والمَّيو،
وصدر َر ِحب ،اجتماعياً قريباً من َّ
وانكب عمى حياة الينى الحقيقي ،وىي حياة العمم والعمماء ،حياة الزىد ،والبساطة ،كيك ال وقد
الح ْبر الجامع ،الحافظ الفقيو الشافعي ذو التصانيك الكبار في
قال عنو اإلمام الذىبي" :اإلمام َ
بج ْرجان( ،)5كان ثق ًة حج ًة كثير العمم"(.)6
الحديث ،وفي الفقو ُ
( )1حسن ،تاريخ اإلسبلم السياسي و ّْ
الديني والثقافي (ج.)323/2
( )2انظر :المرجع السابق( ،ج. )422/3
( )3انظر :المرجع نفسو( ،ج.)434/3

( )4انظر :حسن ،تاريخ اإلسبلم السياسي و ّْ
الديني والثقافي (ج.)323/2
ذبعض يعذدىا مذن ىذذه وبعذض يع ّذدىا مذن ىذذه،
)ُ ( (5ج ْرجان) :مدينة مشيورة عظيمة بذين َ
اسذان ،ف ٌ
رسذتَان ُ
طَب ْ
وخ َر َ
وقيل :إن أول من أحدث بناءىذا يزيذد بذن الميّمذب بذن أبذي صذفرة ،وقذد خذرج منيذا خمذق مذن األدبذاء والعممذاء
الحموي ،معجم البمدان (ج.)119 /2
والفقياء والمحدثين ،وليا تاريخ ألفو حمزة ّ
السيمي ،انظرَ :
) (6الذىبي ،العبر في أخبار من ربر (ص .)159

11

المطمبَالثالثَ:الحياةَالعمميةَوالثقافيةَ .
ٍ
ٍ
بالررم من كل ما عايشتو َّ
وتعدد لمخمفاء ،إال أن
وىوان،
ضعك َ
الدولة العباسية من َ
و ّ
ذلك لم ُي ؤثر عمى الحياة العممية ،والثقافية ،حيث يمكننا القول بأن العصر الذي عاش فيو اإلمام
عممية فكر ٍ
ٍ
ٍ
ية
نيضة
أبو بكر اإلسماعيمي ىو العصر الذىبي لمعمم والتطور؛ لما امتاز فيو من

ٍ
ضروب العمم من الحديث ،والتفسير،
راقية ،ونضو ٍج لمممكات والقدرات بين المسممين في شتى ُ
والفقو ،واألدب وريرىا من العموم.
َّ
األمراء لمحركة
ولعل من أبرز أسباب ىذه النيضة تشجيع الخمفاء ،و َّ
السبلطين ،و َ
العممية ،واىتماميم بالعمم والعمماء ،بل كانوا يعقدون مجالس العمم والمناظرة ،ويجعمون ألنفسيم

حاشي ًة من أنجب العمماء في كافة التخصصات(.)1

وكان ذذت َب ْيذ ذ َداد أى ذذم الم ارك ذذز الفكري ذذة ف ذذي ذل ذذك الوق ذذت ،وق ذذد امت ذذازت ى ذذذه الفتذ ذرة بظي ذذور
مؤسسذذات ثقافيذذة جديذذدة ،وكانذذت بعذذض المسذذاجد تحتذذوي عمذذى مكتبذذات بذذداخميا ،ونشذذوء خ ازنذذات

لمكت ذذب الكبيذ ذرة ،والمكتب ذذات الخاص ذذة ،فازدحم ذذت األق ذذاليم بطمب ذذة العم ذذم ،ورواده ،وكان ذذت المس ذذاجد

ذارز
دور بذ ٌ
والكتاتيذذب ،والحوانيذذت أحذذد أىذذم م اركذذز الحيذذاة الثقافيذذة فذذي ذلذذك العصذذر ،وكذذان لمعممذذاء ٌ
فييا ،وخاصة مسجد الج ِ
امع بالقاىرة.
َ

ذتض ِ
الع َشذ ذاءين ج ذ ِ
قذذال أب ذو ع ْبذ ذد اهلل محمذذد الم ْق ِدسذ ذي(" :)2وب ذين ِ
بحَم ذق الفُقي ذذاء
ام ُعيم مي ذ ٌ
َ
َ
ُ َ
َ
وأئم ذذة الق ذذراء ،وأى ذذل األدب و ِ
الحكم ذذة ،ودخمتي ذذا م ذذع جماع ذذة م ذذن المقَ ِاد َسذ ذة ،فربم ذذا جمس ذذنا نتح ذ ّذدث
ّ
ّ
فنسمع ّْ
دوروا وجذوىكم الذى المجمذس ،فننظذر فذإذا نحذن بذين َمجمسذين عمذى ىذذا
النداء من الوجيين ّْ
جميع المساجد ،وعددت فيو مائة وعشرة مجالس"(.)3

( )1انظر :المرجع السابق( ،ص.)373
) (2محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء .المقدسي ويقال لو البشاري ،شمس الذدين ،أبذو عبذد اهلل :رحالذة جي ارفذي،
ولد في القدس .وتعاطى التجارة ،فتجشم أسفا ار ىيأت لو المعرفة بيوامض أحوال الببلد ،ثذم انقطذع الذى تتبذع
ذلذذك ،فطذذاك أكثذذر بذذبلد اإلسذذبلم ،وصذ ّذنك كتابذذو " أحسذذن التقاسذذيم فذذي معرفذذة األقذذاليم ( 381 -335ىذ ذ)،
الزركمي ،األعبلم (ج.)312 /5
) (3الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)205
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()1
ذال األزىذ ذذري:
وف ذذي َبيذ ذذداد كذ ذذان ألبِذ ذي َب ْك ذ ذر ُّ
الص ذ ذولي كتبذ ذاً تمذ ذذؤل بيت ذ ذاً عظيمذ ذاً ،كمذ ذذا قَذ ذ َ
لمصذولي بيت ذاً عظيمذاً ،مممذذوءاً بالكتذذب وىذذي مصذذفوفة،
"وسذذمعت أبذذا بكذذر بذذن َشذا َذان ،يقذذول :أريذذت ُّ

صك مذن الكتذب لذون ،فص ّّ
ذك أحمذر ،وآخذر أخضذر ،وآخذر أصذفر،
وجمودىا مختمفة األلوان ،كل
ّ
الصولي يقول :ىذه الكتب كميا سماعي"(.)2
ال :وكان ُّ
ورير ذلكَ ،ق َ
()3

وقد لعبذت ُج ْر َجذان

دو ًار بذار ًاز فذي دعذم ىذذه الحركذة الفكريذة مذن الذداخل والخذارج ،ولمذا

كذذان ليذذا مذذن موقذذع جي ارفذذي َّ
مميذذز ،حيذذث كذذان موقعيذذا يعذذد مينذذاء تجاري ذًا ىام ذًا لمبلحذذة الذ ُّذروس،

روادىذا
ومسمكاً برياً رئيساً حيث كانت تصذل شذمال شذرق العذالم اإلسذبلمي بيربيذو ،وكانذت تسذتقبل َّ
في طريقيم إلى الحج ،أو إلى بيداد ،حيث دار الخبلفة.

وفذذي ىذذذا العصذذر َنَب ذ َغ اإلمذذام أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي ،وجمذذع إلذذى جانذذب عممذذو ،ومعرفتذذو،
بحبوحة العيش ،وكذان مذن العممذاء العظمذاء ،الكرمذاء ،الذذين كذان ليذم دور كبيذر فذي نيذوض ىذذه
الحركذذة العمميذذة والفكريذذة اليائمذذة ،ومذذن الذذذين فتح ذوا بيذذوتيم لمذ ّْذذكر ،والذذتعمم ،والتذذدريس ،واسذذتقبال
اليربذاء ومذذن حذطَ رحالذذو مذن العممذذاء فذي ريذذر بمذذده ،حتذى أصذذبح بيتذو يعذذد مذن البيذذوت اإلسذذبلمية
اليامذذة ف ذذي ذل ذذك الوق ذذت ،وك ذذان مرحبذ ذًا بك ذذل مذذن ح ذ ّذل ب ذذو ،م ذذن أىم ذذو ،وأقارب ذذو ،وزواره ،ولش ذذيوخو،

وتبلميذه.

السذ يمي أن" :أبذذا محمذذد عبذذد الذذرحمن بذذن محمذذد بذذن جعفذذر بذذن
وممذذا يؤكذذد ذلذذك مذذا ذكذره َّ
الجر َجاني ،قدم ُج ْر َجان في سنة خمس وسذتين وثبلثمائذة ،وقذد كذان نزيذل َن ْي َسذابور،
أحمد بن سعيد ْ
وحدثنا ِفي دار الشيخ أَبِي بكر اإلسماعيمي"(.)4

بالصذولي كذان أحذد العممذاء
صذ ْول أبذو بكذر المعذروك
ُّ
) (1محمد بن يحيى بن عبد اهلل بن العباس بذن محمذد بذن ُ
بفنذذون اآلداب ،حسذذن المعرفذذة بأخبذذار الممذذوك وأيذذام الخمفذذاء ،ومذذاثر األشذراك ،وطبقذذات الشذذعراء ،وقذذال عنذذو
الذذذىبي :العبلمذذة ،األديذذب ،ذو الفنذذون ،صذذاحب التصذذانيك ،الع َّ
بل َم ذةُ ،مذذات سذذنة  335ه ،انظذذر ترجمتذذو:
َ
الصذذولي :بضذذم
الخطيذذب البيذذدادي ،تذذاريخ بيذذداد (ج ،)675/4الذذذىبي ،سذذير أعذذبلم النذذببلء(ج ،)301/15و ُّ
صول ،وىذو اسذم لذبعض أجذداد المنتسذب إليذو .السذمعاني،
الصاد الميممة وفي آخرىا البلم ،ىذه النسبة إلى ُ
األنساب (ج.)348 /8

) (2الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)675 /4

3
البكذذري األندلسذذي،
) ( ُج ْرَجذان :مدينذذة معروفذة ،أول مذذن نزليذذا ُج ْرجذان بذذن أمذيم بذذن الوذ بذذن سذام ،فسذ ّذميت بذوَ ،
معجم ما استعجم من اسماء الببلد والمواضع (.)375 /2

) (4انظر :السيمي ،تاريخ جرجان (ص. )260-259
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ِ
اإلسذتَرَاب ِاذي ،كذان يقذدم
وقال في موضع آخر" :أن أبا َع ْمرو ْ
أح َمد بن ع ْي َسى بن ُن ْع َمان ْ
اإلسذ َماعيمي"( ،)1وقذال أيضذاً :أن أبذا يزيذد طَ ْيفُذور
كل سنة ُج ْر َجذان وينذزل فذي دار الشذيخ أبذي بكذر ْ
بن إسحاق بن إبراىيم اْل َم ْي َش ِق ُّي(َّ )2
اإلس َماعيمي"(.)3
حدثيم عمى باب دار أبي بكر ْ

صذ ذ ْدره ،وعم ذذى ُروح ذذو االجتماعي ذذة ،واختبلط ذذو ف ذذي طبق ذذات
وك ذ ُّذل ى ذذذا دليذ ذ ٌل عم ذذى س ذ َذعة َ
َّ
بالسبلطين من أىل السنة ،فقد كان ذا مكانةً مبجمةً لدييم.
الناس ،حتى َّ
بخراس ذان ،وأيض ذاً توجييذذو القضذ ِ
ذاة إلذذى
ومذذن ذلذذك قدومذذو عمذذى صذذاحب الجذذيش َّ
اماني ُ َ َ
الس ذ َ
ِ
الج ْر َجذ ذاني ،حي ذذث وجي ذذو أ َُب ذذو بك ذذر
صذ ذار المختمف ذذة ،مث ذذل ُبن ذذدار ب ذذن إ ْبذ ذراىيم ب ذذن ّ
حيذ ذان الفقي ذذو ُ
األم َ
ْ
()4

اإلسماعيمي إلى ِرَباط َف َرَاوة

لمفُتيا والقضاء"(.)5

وبعذذد كذذل ىذذذا فإنذذو لذذيس مذذن اليريذذب أن يحظذذى عالِمنذذا أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي ِ
بص ذيتو

الحسن ،وبعمو مكانتو بين الناس ،في جميع نواحي حياتو ،ونبورو بذالعموم المتنوعذة مذن الحذديث،

والفقو ،والتفسير ،والحديث.

الجذ ْرح والتَّعذديل ،حيذث اعتمذدت أقوالذو فذي الجذرح والتعذديل،
وكما حظي بنيل شرك عمم َ
ونقميا عنو بعض العمماء ،و َحممت من ِ
أىل العمم ،كما سيأتي ذلك الحقاً ،بإذن اهلل.
َ

َ

المبحثَالثاني َ

َترجمةَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي َ
اسموَ َو ُكنيتوَ َوَنسبوَ َومولدهَ .
المطمبَاألولَُ َ:

ِ
ِ
الم ْكَنذى
 اسموَوكنيتوَونسبو :ىو ْأح َمد بن إ َبراىيم بن إ ْسذ َماعيِل بذن َ
العّبذاس بذن مذ ْرَداسُ ،
الج ْر َجاني(. )2()1
اإلسماعيمي ُ
بأبي بكرْ ،

) (1المرجع السابق( ،ص .)102
)( (2اْل َم ْي َش ِق ُّي) :بكسر الميم وسذكون اليذاء آخذر الحذروك وفذتح الشذين المعجمذة وفذي آخرىذا القذاك ،ىذذه النسذبة
إلى َم ْي َشو ،وىي قرية من قرى جرجان ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)525 /12
) (3السيمي ،تاريخ جرجان )ص.(237
طا ِىر في خبلفة المأمون ،انظر :الحموي ،معجم
(ن َسا) بناىا َعبد اهلل بن َ
)ِ ( (4رَباط َف َرَاوةُ) :بميدة من أعمال َ
البمدان (ج.)245 /4
) (5السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)172
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 مولده :قال َّالذىبي" :ولد سنة سبع وسبعين ومائتين"(َ . )3
مت :ويعرك اإلمام باسمو ،وبكنيتو ،وبنسبتو ،ولم تُبين المصذادر مكذان والدة اإلسذماعيمي ،ولكذن
ق ُ
َّ
بالنظر إلى ترجمتو ،وحياتو ،يتضح أن مسقط رأسو ُج ْر َجان واهلل أعمم.

المطمبَالثانيَ:نشأتوَورحالتوَالعمميةَ .
لقذذد نشذذأ أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي فذذي بيذذت عمذٍذم ،وديذذن ،حيذذث ولذذد فذذي أسذرة عمميذذة ،عظيمذذة،
بالص ذيت الحسذذن ،وكانذذت تيذذتم بذذالعمم والعممذذاء ،وبتنشذذئة أبنائيذذا تنشذذئ ًة إسذذبلمية
مترابطذذةُ ،عرفذذت
ّْ
مكممذذة بعمذذوم شذذتى ،ولقذذد اعتنذذى بذذو أبذذوه أشذ ّذد عنايذذة حيذذث كذذان يرسذذمو إلذذى الكتَّذذاب ،والذذى حمقذذات

الناشئة ،ويسمعو من جده ،حتى ق أر عميو كتاباً من كتبو ،قال أبو بكر" :أريذت جذدي إسذماعيل ْبذن
العبذذاس مذذن كتبذذو كتاب ذاً ب َخطّْذ ِذو فيذذو أمذذالي ،فقمذذت لذذو :ألذذيس ىذذذا خطذذك قَذذال :بمذذى فقذذال لذذي :اق ذرأه
ذبلن لشذذيخو الذذذي َّ
حدثذذو ،فقذذال :ال تق ذ أر ىكذذذا ،اق ذ أر مذذا ِفذذي الكتذذاب،
عمذ َّ
ذي ،فذذذىبت أقذذول :حذ َّذدثك فذ ٌ
ذب
َق َ
الَ :ح َّدثََنا ،فقمت لوالدي ما يضره أن أق أر عميو فأُسمي شيخو فتكون لي فائذدة فقذال جذدي :كت ٌ
رائبة عني ،وأبى أن يقرأ ،فقرأت عميو ببل تسمية شيخو"(.)4

الس ذيمي" :يذذدل ىذذذا َعَمذذى أن جذذده إسذذماعيل ْبذذن العبذذاس قذذد كتذذب الحذذديث ومنعذذو
وقذذال َّ
ريذر ،ليذذا امتنذذع مذن الروايذذة واهلل أعمذم ،ويقذذال:
الذورع َع ْذن روايتذذو خشذية أن يكذذون قذد ِزيذ َذد فيذو أ َْو ْ
()5

"إنو عاش قريباً من مائة سنة أ َْو فوق مائة سنة"

.

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1انظذذر ترجمتذذو الموسذذعة :السذذيمي ،تذذاريخ جرجذذان (ص  ،)108الخميمذذي ،اإلرشذذاد (ج ،)793 /2السذذمعاني،
األنسذاب(ج ،)152 /1الحذازمي ،الفيصذل (ج ،)144 /1ابذذن الجذوزي ،المنذتظم (ج ،)281 /14ابذن نقطذذة،
التقييذد لمعرفذة رواة السذنن والمسذانيد( ،ص  ، )128الذذىبي ،ذكذذر مذن يعتمذد قولذو فذي الجذرح والتعذذديل (ص
 ،)208الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج ،)106 /3الذىبي ،سير أعذبلم النذببلء (ج ،)292 /16الصذفدي ،الذوافي
بالوفي ذذات (ج ،)135 /6الس ذذبكي ،طبق ذذات الش ذذافعية الكب ذذرى (ج ،)7 /3اب ذذن كثي ذذر ،البداي ذذة والنياي ذذة(ج/11

طمُوبي ذذا ،ت ذذاج التذ ذراجم ،ص ،327الس ذذخاوي ،الثق ذذات
 ،)298اب ذذن الممق ذذن ،العق ذذد الم ذذذىب (ص ،)57اب ذذن قُ ْ

(ج ،)267 /1السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص ،)382ابن نصر الحنفي ،الجواىر المضية (ج.)239 /2
ِ
ِِ
العَّبذاس ،وقذد ُيذذكر أيضذًا بنسذبتو إلذى مدينذة ُج ْرَجذان
) (2أما نسبو
(اإلسذ َماعيمي)؛ نسذب ًة إلذى جذده ْ
ْ
إسذ َماعيل بذن َ
(الجرَجاني) ،الفقيو َّ
الشافعي ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)258/1
فيقال ُ ْ
) (3الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)106 /3
) (4السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)144
) (5المرجع السابق.
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السذذبق إليذو ،منذذ بذذاكورة عمذره ،قذذال
وعذرك اإلسذماعيمي منذذذ صذيره ،بولعذو بطمذذب العمذم ،و َّ
ُ
ذبلء بخطذي فذي سذنة ثذبلث
اإلسماعيمي في معجمو" :وأثبت أسامي من كتبت عنو في صذيري ،إم ً
َمذ ُل لذذو
وثمذانين ومذذائتين ،فأنذذا يومئذذذ ابذذن سذت سذذنين ،فضذذبطتو ضذذبط ِمثِْمذذي مذن حيذذث ُي ْد ِركذذو اْل ُمتَأ ّْ
من َخطّْي"(.)1
ويذذدل قولذذو عمذذى أنذذو كذذان يكتذذب الحذذديث بخطذذو وىذذو صذذبي ّْ
ممي ذز ،ولقذذد سذذار أبذذو بكذذر
اإلسذذماعيمي عمذذى درب العممذذاء ،فذذي الرحمذذة ،وطمذذب العمذذم ،فقذذد رحذذل لطمذذب الحذذديث سذذنة تسذذع
وثمذذانين وبعذذدىا ،أي منذذذ أن بمذذغ اثنتذذي عش ذرة سذذنة ،حيذذث قذذال :السذذيمي" :كنذذا جماعذذة صذذبيان

نختمك من َب ْك َراباذ( )2إلى إبراىيم بن ىانئ نتفقو ونتعمم مذذىب الشذافعي ،فكذان منذا َم ْذن يسذبق أبذا
بكر اإلسماعيمي لكي يتأخر فيما يقرأ ،فأبى اهلل تعالى إال رفعو ونفعو بما تعمَّم"(.)3

ثذذم كانذذت أول رحمذذة لذذو مذذع خالذذو ،إلذذى مدينذذة َن َسذذا( ،)4عنذذدما بمذذغ مذذن العمذذر سذذبعة عشذذر
عامذاً ،بعذذدما ِأذن لذذو أبذذوه بالسذذفر ،حيذذث كذذان يمنعذذو فذذي بذذادئ األمذذر؛ ِ
لص ذير سذذنو وشذذفقة عميذذو،
وم ذذن ص ذذعوبة الس ذذفر ،ووحش ذذة الطري ذذق ،حي ذذث أخ ذذذ يبك ذذي بش ذذدة ،حت ذذى َّ
رق ل ذذو أىم ذذو ،وأذنذ ذوا ل ذذو
بالخروج ،سنة أربع وتسعين ومائتين(.)5

السذيمي :سذمعت الشذذيخ أبذا بكذذر اإلسذماعيمي" :يقذذول لمذا ورد نعذذي ُم َح َّمذد ْبذذن أيذذوب
قذال َّ
ي( )6دخم ذذت ال ذ َّذدار ،وبكي ذذت وخرج ذذت َّ
ومزق ذذت َعمَ ذذى نفس ذذي القم ذذيص ،ووض ذذعت التُّذ ذراب َعمَ ذذى
ال ذ َّذرِاز ّ
أرسذذي ،فذذاجتمع عمذذي أىمذذي ومذذن ِفذذي منزلذذي ،وقذذالوا :مذذا أصذذابك ومذذا ألجذذأك إلذذى ىذذذه الحالذذة التذذي

ي ،منعتمذذوني االرتحذال إليذذو ،فسذموا قمبذذي وأذنذوا
نذراك فييذذا فقمذت :نعذذي إلذ َّ
ذي ُم َح َّمذد ْبذذن أيذوب الذ َّذرِاز ّ

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)309 /1
الح َموي ،معجم البمدان (ج.)474 /1
)َ (2ب ْك َرَابا ُذ :محمة معروفة في جرجان ،انظرَ :
) (3السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)109
)َ (4ن َسذذا :بفذذتح أولذذو ،ىذذي َك ذورة مذذن كذذور َن ْي َس ذابور ،وقيذذل ىذذي مذذن أرض فذذارس ،وقيذذل ىذذو موضذذع بخ ارسذذان،
وينسذذب إليذذا نسذذائي ونسذذوي وىذذو القيذذاس ،وىذذي مدينذذة حصذذينة كثي ذرة الميذذاه والبسذذاتين ،انظذذرِ :
الح ْميذذري،
الروض المعطار في خبر األقطار (ص.)579 :
) (5السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)109
ِ
ضذ ِذرْيسِ َ ،
(فضذذائِل القُذ ْذرآن)،
صذذا ِحب ِكتَذذاب َ
) (6أ َُبذذو َع ْب ذ ِد اهلل ُم َح َّمذ ُذد بذ ُذن أَُّيذ ْذوب بذذن َي ْحَيذذى بذ ِذن ُ
ذي ،الذ َّذرِاز ّ
يَ ،
الب َجمذ ّ
َ ِ
ّْ
ذات ْابذن ُّ
ذائتَْي ِن
الم َع َّمذذر،
ذوراء َس َذن َة أ َْرَبذ ٍذع َوتِ ْس ِذع ْي َن َومذ َ
المصذنّْكَ ،مذ َ
َ
الضذ َذرْيس َي ْذوم َعا ُشذ َ
الم َحذ ّْذدث ،الث َقذةُ ،
الحذافظُُ ،
ي ،انظر :الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)450 /13
الر ّْ
ِب َّ

16

لذذي بذذالخروج عنذذد ذلذذك ،وأصذذحبوني خذذالي إلذذى َن َس ذا إلذذى اْل َح َسذذن ْبذذن ُس ذفيان( ،)1وأشذذار إلذذى وجيذذو
وقذذال :ولذذم يكذذن لذذي ىينذذا طاقذذة ،فقذذدمت عميذذو وسذذألتو أن أقذ أر عميذذو المسذذند فذ ِ
ذأذن لذذي فقذرأت عميذذو
جميع المسند ،وريره من الكتب ،فكان ذلك أول رحمتي ِفي طمب الحذديث ،ورجعذت إلذى وطنذي ثذم
ِ
وص ِحَبني بعض أقربائي"(.)2
خرجت إلى بيداد في سنة ست وتسعين ومائتين َ
فكذان بكذاؤه _رحمذو اهلل_ دليذل ش ِ
ذيفو بطم ِ
الرحيذل إلذى ىذذين الشذيخين
ذب العمذم ،واختيذاره َّ

الجميمذين فذذي تمذك الفتذرة ،دليذ ٌل عمذذى ذوقذذو العْممذي ،وكمذذا ب َّذين اإلسذذماعيمي أن رحمتذو األولذذى كانذذت

إلى َن َسا ،ومن ثم خرج إلى بيداد ،ومن بيداد ذىب إلى الحج ،وبعد عودتذو مذن الحذج ارتحذل إلذى
العراق.
أيَكانتَرحمةَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَعمىَمراحلَثالثَىي(َ :)3
المرحمــةَاألولــىَ:وقذذتَخروجذذو مذذن ُج ْر َجذان إلذذى بيذذداد ،حيذذث كانذذت ىذذذه أول رحبلتذذو كمذذا ذكرنذذا
آنفًا ،عندما صحبو خالُو ،وخبلل ىذه الرحمة دخل بمناطق عديدة.
المرحمةَالثانيةَ:خروجو من بيداد إلى الحج بمكةَ .
المرحمةَالثالثة :وىي مرحمة عودتو من الحج إلى العراق ،واستكمال رحمتوَ .

المطمبَالثالثَ:شيوخوَوتالميذهَ .
أو ًلَ:شيوخو(.)4
لقذذد قذ ّذيض اهلل  لئلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي صذذفوةً مذذن المشذذايخ ،واألسذذاتذة الكبذذار
من عمماء عصره ،فتتممذ عمذى أيذدييم ،ونيذل مذن العمذوم عذنيم ،وكذان ليذم أث ٌذر عظذيم فذي نبورذو،

ولقد تعدد شيوخو األفاضل حتذى جمعيذم فذي معجذم ،وقذال" :أمذا بعذد :فذإني اسذتخرت اهلل  فذي
الن ْعمان ال ّش ْيباني َّ
الح َسن بن ُسفيان بن عامر بن عبد العزيز بن ُّ
وي ،أبو العباس الحافظ[ .المتوفى:
)َ (1
الن َس ّ
ّ
 303ىذ] .الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)66 /7
) (2السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)109

) (3انظ ذذر :تحقي ذذق د .زي ذذاد محم ذذد منص ذذور ف ذذي كت ذذاب المعج ذذم ف ذذي أس ذذامي ش ذذيوخ اإلس ذذماعيمي لئلس ذذماعيمي،
(ص.)109
) (4انظ ذذر :الس ذذيمي ،ت ذذاريخ جرج ذذان (ص  ،)108الخميم ذذي ،اإلرش ذذاد (ج ،)793 /2الس ذذمعاني ،األنس ذذاب(ج/1
 ،)152الحذازمي ،الفيصذذل (ج ،)144 /1ابذذن الجذذوزي ،المنذتظم (ج ،)281 /14ابذذن نقطذذة ،التقييذذد لمعرفذذة
رواة السنن والمسانيد( ،ص  ،)128الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص  ،)208الذذىبي،
تذكرة الحفاظ (ج ،)106 /3الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)292 /16
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حصر أسامي شيوخي الذين سمعت منيم ،وكتبذت عذنيم ،وقذرأت عمذييم الحذديث ،وتخريجيذا عمذى
حذ ذذروك المعجذ ذذم؛ لَِي ْس ذ ذذي َل عمذ ذذى الطَّالِذ ذ ِ
اس ذ ذٍم إِ ِن اْلتَذ ذ َذب َس أ َْو أَ ْشذ ذ ذ َك َل،
ذب تَناول ذ ذذو ،وليرجذ ذذع إليذ ذذو ف ذ ذذي ْ
ُ
اد أ َْو ُي ْستحسذ ذذن ،أَو حكايذ ذذة،
ب أ َْو ُي ْسذ ذذتََف ُ
واالقتصذ ذذار مذ ذذنيم لكذ ذذل واحذ ذذد عمذ ذذى حذ ذذديث واحذ ذذد ُي ْسذ ذذتَ ْي َر ُ
فينضاك إلى ما أردتو من ذلك جمع أحاديث تكون فوائد في نفسيا"(.)1

األعذبلم المشذيورين بالعنايذذة بالحذذديث وروايتذذو وريذره مذذن العمذذوم،
ومذن شذذيوخو مذذن ىذذم مذذن ْ
وسأذكر بعضًا منيم؛ لِكثرتيم ،مرتبين حسب حروك المعجم:
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّم ِد اْل َخمَ ْن ِج ُّي(.)2
 .1أ َُبو َج ْعفَ ٍر أ ْ
اط ِ
 .2أَبو جع َف ٍر أَحم ُد بن مح َّم ِد اْل َقر ِ
يس ُّي(.)3
َْ ُْ َُ
ُ َْ
َ

ِ َّ ِ
الصوِف ُّي(.)4
َح َم ُد ْب ُن اْل َح َس ِن ُّ
 .3أ َُبو َع ْبد المو أ ْ
َح َم ُد ْب ُن
 .4أ ْ
َح َم ُد ْب ُن
 .5أ ْ
.6

اىيم اْلو ِ
ِ ِ
اس ِط ّي.
إ ْب َر َ َ
اىيم ْب ِن إِسم ِ
ِ ِ
يل.
اع َ
َْ
إ ْب َر َ

اىيم الطُّ ِ
ِ ِ
َحم ُد ْبن إِسم ِ
وس ُّي(.)5
اع َ
أَْ ُ َْ
يل ْب ِن إ ْب َر َ

الصوِف ُّي.
اق ُّ
َح َم ُد ْب ُن اْل ُح َس ْي ِن ْب ِن إِ ْس َح َ
 .7أ ْ
َّ
اء(.)6
 .8أ ْ
َح َم ُد ْب ُن اْل ُح َس ْي ِن ْب ِن َن ْ
ص ٍر اْل َحذ ُ

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)309 /1
الخمَ ْنجي :بفتح الخاء المعجمة والبلم وسكون النون وفي آخرىا الجيم ،ىذذه النسذبة إلذى خمذنج ،وىذو نذوع مذن
)َ (2
الخشب ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)183 /5
) (3القَر ِ
اطيسي :بفتح القاك والراء الميممة وكسر الطاء الميممة وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحت
بعدىا سين ميممة ،ىذه النسبة إلى عمل القراطيس وبيعيا ،المرجع السابق( ،ج.)359 /10

الصوفي :بضم الصاد الميممة والفاء بعد الواو ،ىذه النسبة اختمفوا فييذا ،فمذنيم مذن قذال :منسذوبة إلذى لذبس
)ُّ (4
الصذذوك ،ومذذنيم مذذن قذذال :مذذن الصذذفاء ،ومذذنيم مذذن قذذال :مذذن بنذذى صذذوفة وىذذم جماعذذة مذذن العذذرب كذذانوا

يتزىدون ويتقممون من الدنيا فنسبت ىذه الطائفة إلييم ،انظر :المرجع نفسو( ،ج.)346 /8
ُّ
ذي :بضذذم الطذذاء الميممذذة وفذذي آخرىذذا السذذين الميممذذة أيضذذا ،ىذذذه النسذذبة إلذذى بمذذدة بخ ارسذذان يقذذال ليذذا
) (5الطوسذ ّ
طذذوس ،وكذذان فتحيذذا فذذي خبلفذذة عثمذذان بذذن عفذذان رضذذى اهلل عنذذو عمذذى يذذدي عبذذد اهلل بذذن عذذامر ،انظذذر:
المرجع نفسو( ،ج.)95 /9

)َّ (6
الحذاء :بفتح الحاء الميممة والذذال المعجمذة المشذددة ،ىذذه النسذبة إلذى حذذو النعذل وعمميذا ،المرجذع نفسذو،
(ج.)95 /4
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.9

اسانِ ُّي(.)1
أْ
َح َم ُد ْب ُن اْل َف َرِج اْل ُخ َر َ

ي(.)2
ون اْل ُع ْكَب ِر ُّ
 .10أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َح ْم ُد َ
َح َم ُد ْب ُن َزْن ُج َوْي ِو.
 .11أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َس ْي ٍل ْاألُ ْشَنانِ ُّي(.)3
 .12أ ْ

َح َم ُد ْب ُن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن اْل ُم ْمتَنِ ِع.
 .13أ ْ

ِ َّ ِ
ي(.)4
ك اْل ُجَب ْي ِر ُّ
وس َ
 .14أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َع ْبد المو ْب ِن ُي ُ
ي(.)5
َح َم ُد ْب ُن ُعَب ْي ٍد اْلقَ ْنطَ ِر ُّ
 .15أ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َخالِ ٍد اْلَب َراثِ ُّي(.)6
 .16أ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ْب ِد اْل َخ ِال ِ
ق.
 .17أ ْ
ِ
ور الض ِ
ص ٍ
ير.
 .18أ ْ
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َم ْن ُ
َّر ُ
وب اْل ُم ْق ِرئُ.
 .19أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َي ْعقُ َ

الخر ِ
اسان
اسانى :بضم الخاء المعجمة وفتح الراء والسين الميممتين وفي آخرىا النون ،ىذه النسبة إلى ُخ َر َ
)َ ُ (1
وىي ببلد كبيرة ،المرجع نفسو( ،ج.)70 /5
كبري :بضم العين وفتح الباء -وقيل بضم الباء أيضا ،والصذحيح بفتحيذا ،بمذدة عمذى الدجمذة فذوق بيذداد،
الع َ
)ُ (2
انظر :المرجع نفسو( ،ج.)345 /9
) (3األ ْشذ َذناني :بضذذم األلذذك وسذذكون الشذذين المنقوطذذة وفذذتح النذذون األولذذى وكسذذر الثانيذذة ،ىذذذه النسذذبة الذذى بيذذع
األشنان وشرائو ،انظر :المرجع نفسو( ،ج.)273 /1

ى :بضم الجيم وفتح الباء الميممة وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحت بعدىا الراء الميممة ،ىذه
)ُ (4
الجَب ْير ّ
النسبة إلى جبير والد سعيد بن جبير ،المرجع نفسو( ،ج.)201 /3
طذرى :بفذذتح القذاك وسذذكون النذون وفذذتح الطذاء الميممذذة وفذي آخرىذذا الذراء ،ىذذذه النسذبة إلذذى القنطذرة ،والذذى
الق ْن َ
)َ (5

رأس القنط ذرة ،وى ذذي القن ذذاطر عم ذذى المواض ذذع لمعب ذذور ،وال ذذى ع ذذدة مواض ذذع ب ذذببلد مختمف ذذة ،المرج ذذع الس ذذابق،
(ج.)498 /10

الب َراثى :بفتح الباء الموحدة والراء وفي آخرىا الثاء المثمثة ،ىذه النسذبة الذى ب ارثذا وىذو موضذع ببيذداد متصذل
)َ (6
بالكرخ وبذو جذامع الذى السذاعة بقذي حيطانذو ريذر أن أميذر المذؤمنين امذر بسذد أبوابذو وأن ال يصذمى فيذو أيذام
الجمعات فان جماعة من الشيعة كانوا يجتمعون فيو ويشتمون الصحابة ،المرجع نفسو( ،ج.)124 /2
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ثانياًَ:تالميذه(.)1
وأخذ عنو العمم عمماء أفاضل وتبلميذ جيابذة ،حيث بمغ عدد تبلميذه ما يقارب ()104
تمميذاً ،وسأذكر بعضًا منيم بحسب حروك المعجم ما يمي:
السمان(.)2
َح َم َد َّ
ْ .1إبراىيم ْبن أ ْ
الج ْر َجاني.
 .2إبراىيم بن ُم َح َّمد بن إبراىيم ُ
ضل َّ
الن ِعيمي.
َح َمد ْبن َ
الف ْ
 .3أ ْ

الج ْر َجاني.
 .4أحمد بن عمي بن ُم َح َّمد ُ
 .5أحمد بن ُم َح َّمد اليََروي(.)3

المطَ َّرفي(.)4
 .6أحمد بن ُم َح َّمد بن إبراىيم ُ
اإلس َفرائيني.
 .7أحمد بن ُم َح َّمد بن أحمد ْ
صاري.
 .8أحمد بن ُم َح َّمد بن أحمد ْ
األن َ

الخ َو ِارْزِم ّي(.)5
 .9أحمد بن ُم َح َّمد بن أحمد َ
.10
.11

الدُّب ِ
أحمد بن ُم َح َّمد بن عمي َّ
وسي(.)6

اس ِان ّي.
أحمد بن ُم َح َّمد بن منصور ُ
الخ َر َ

) (1جمذذع المحقذذق د .زيذذاد محمذذد منصذذور فذذي تحقيقذذو لكتذذاب المعجذذم فذذي أسذذامي شذذيوخ اإلسذذماعيمي أسذذماء
تبلميذذذه ،حيذذث بمذذغ عذذددىم نحذذو ( )104تمميذذذاً ،وقذذد أشذذار إلذذى أن المصذذادر قذذد أشذذارت إلذذى كث ذرة تبلميذذذ

اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي إال أنو في ترجمتو لم يُذكر منيم إال القميل .انظر( :ص.)205-193

السذ َّذمان :بفذذتح السذذين الميممذذة وتشذذديد المذذيم وفذذي آخرىذذا النذذون ،ىذذذه النسذذبة إلذذى بيذذع السذذمن ،السذذمعاني،
)َ (2
األنساب (ج.)208 /7
) (3اليَ َذروي :بفذتح اليذاء والذراء الميممذة ،ىذذه النسذذبة إلذى بمذدة ىذراة ،وىذي إحذدى بذذبلد خ ارسذان ،المرجذع نفسذذو،
(ج.)403 /13
طّرفى :بضم الميم وفتح الطاء الميممة وتشديد الراء وفي آخرىا الفاء ،ىذه النسبة إلذى مطذرك ،وىذو اسذم
الم َ
)ُ (4
لبعض أجداد المنتسب إليو ،السمعاني ،األنساب (ج)309 /12
زم ّي :ىذذذه النسذذبة إلذذى بمذذدة خ ذوارزم ،ليذذا ذكذذر فذذي الفتذذوح عمذذى حذذدة ،فتحيذذا قتيبذذة بذذن مسذذمم البذذاىمي،
)َ (5
الخذ َذو ِار ْ
وكان بيا ومنيا جماعة كثيرة من العمماء واألئمة ،المرجع السابق( ،ج.)213 /5
الد ُبوسذى :بفذتح الذذدال الميممذة وضذذم البذاء المنقوطذذة بنقطذة واحذدة وفذذي آخرىذا سذذين ميممذة بعذذد الذواو ،ىذذذه
)َ (6
النسبة إلى الدبوسية ،وىي بميدة من السيد بين بخارى وسمرقند ،المرجع نفسو( ،ج.)305 /5
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.12

ِ
الج ْرجاني.
اسحاق بن َعمي بن َمالك ُ

.13

اس َماعيل بن اسحاق اليََروي.
ْ
ِ
َح َم َد الحناطي المعمّْم اْل ُج ْر َجانِي.
َعمي ْبن أ ْ
عمِي بن اْلحسن األبر ِ
يسمي(.)1
َ ّ ْ
ََ
َْ

.14
.15
.16

َح َم َد ْبن ُم َح َّمد اْل ُج ْر َجانِي.
قاسم ْبن أ ْ

.17

ُم َح َّمد ْبن

.18

ُم َح َّمد ْبن

.19
.20

إِبر ِ
اىيم ْبن ُع َمر.
َْ
َعمِي يمقب فاذار ِ
اإل ْستََرَاب ِاذي.

وسى ْبن الطَّبري
ُم َح َّمد ْبن ُم َ

()2

اْل ُج ْر َجانِي.

الس ْيمي(.)3
إبراىيم َّ
ُم َح َّمد بن ُي ُ
وسك بن َ

المطمبَالرابعَ:عقيدتوَومذىبوَالفقييَ .
أولًَ:عقيدتوَ .
ُعذرك اإلسذماعيمي بعقيدتذذو السذنية ،وبيذذا عذرك عنذذد أىذل السذذنة ،وحجذتيم فذذي ذلذك كتابذذو
(اعتقذذاد أئمذذة أىذذل الحذذديث) ،ومذذا حشذذاه فذذي تضذذاعيفو مذذن نق ذو ٍ
الت ُس ذّْنَّي ٍة وآثذ ٍ
ذمفي ٍة عمذذى عذذادة
ذار سذ ّ
مش ذ ذذاىير عمم ذ ذذاء الح ذ ذذديث وحف ذ ذذاظيم آن ذ ذذذاك ،حت ذ ذذى وص ذ ذذفو اب ذ ذذن كثي ذ ذذر بقول ذ ذذو" :أحس ذ ذذن االنتق ذ ذذاد

واالعتقاد"(.)4
منَىذهَالنقولتَ :

) (1األبريسمي :بفتح األلك وسكون البذاء وكسذر الذراء وسذكون اليذاء وفذتح السذين وفذي آخرىذا المذيم ،ىذذه المفظذة
لمن يعمل األبريسم والثياب منو ويبيعيا ويشتيل بيا ،المرجع نفسو( ،ج.)94 /1
)َّ (2
طَب ِر ْسذتان ،المرجذذع
الطبذري :بفذذتح الطذاء الميممذذة والبذاء المنقوطذذة بنقطذة بعذذدىا راء ميممذة ،ىذذذه النسذبة إلذذى َ
نفسو( ،ج.)39 /9
الس ْيمى :بفتح السين الميممة وسكون اليذاء ،وفذي آخرىذا المذيم ،ىذذه النسذبة إلذى سذيم ،وىذو سذيمان :سذيم
)َ (3
لؤي منيم عمرو بن العاص بن وائل ابن سيم وولده
جمح وىما أخوان ابنا عمرو بن ىصيص بن كعب بن ّ
ومواليده ،والثاني سيم باىمة منيم الحارث بن عمرو ،السمعاني ،األنساب (ج.)312 /7

) (4ابن كثير ،البداية والنياية (ج.)338 /11
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 .1ق ذ ذذال رحم ذ ذذو اهلل" :اعممذ ذ ذوا رحمن ذ ذذا اهلل واي ذ ذذاكم أن م ذ ذذذىب أى ذ ذذل الح ذ ذذديث أى ذ ذذل الس ذ ذذنة
والجماعذذة اإلقذرار بذذاهلل ومبلئكتذذو وكتبذذو ورسذذمو ،وقبذذول مذذا نطذذق بذذو كتذذاب اهلل تعذذالى ،وصذذحت بذذو
الروايذذة عذذن رسذذول اهلل  ،ال معذذدل عذذن مذذا ورد بذذو وال سذذبيل إلذذى رده ،إذ كذذانوا مذذأمورين باتبذذاع
الكتاب والسنة ،مضموناً ليذم اليذدى فييمذا ،مشذيوداً ليذم بذأن نبذييم  ييذدي إلذى صذراط مسذتقيم،
محذرين في مخالفتو الفتنة والعذاب األليم"(.)1
 .2قذال رحمذو اهلل" :يعتقذدون أن اهلل تعذالى مذدعو بأسذمائو الحسذنى ،وموصذوك بصذفاتو
التذذي سذذمى ووصذذك بيذذا نفسذذو ووصذذفو بيذذا نبيذذو  ،خمذذق آدم بيذذده ،ويذذداه مبسذذوطتان ينفذذق كيذذك
يشذذاء ،بذذبل اعتقذذاد كيذذك ،وأنذذو  اسذذتوى عمذذى العذذرش بذذبل كيذذك ،فذذإن اهلل تعذذالى انتيذذى مذذن ذلذذك
إلى أنو استوى عمى العرش ولم يذكر كيك كان استواؤه"(.)2
بل" :وسذرد االعتقذاد الذذي قذال إنذو مذذىب أىذل السذنة جميعذًا،
وعقَّب عمى ذلذك الذذىبي قذائ ً

واإلس ذذماعيمي م ذذن كب ذذار األئم ذذة ،جم ذذع ب ذذن الفق ذذو والح ذذديث ،وألَّذ ذك الص ذذحيح ،وأخ ذذذ عن ذذو فقي ذذاء
موضع آخر" :ىذا المعتقد سمعناه بإسناد صحيح عنو"(.)4
ُج ْرجان"( ،)3وقال في
ٍ
وكذذذلك رسذذالتو فذذي العقيذذدة إلذذى أىذذل ِج ذ ْي َبلن

()5

تؤكذذد أن عقيذذدة أبذذا بكذذر اإلسذذماعيمي ىذذي

عقيدة أىل السذنة والجماعذة ،وقذد جذاء فذي نصذيا مذايمي" :أن اهلل َي ْنذزل إلذى السذماء الذدنيا عمذى مذا

اي
ّى إِ و أَى يَاذْتِيَ ُِ ُن َّللاُ َِّاي لُلَ َاْ ِّه َ
صح بو الخبر عن النبذي  ،وقذال اهلل تعذالىَُ  :ا ْْ يٌَظُا ُس َ
()6
صوًّّا[ الفجر.]22 :
صوًّّا َ
ا ْل َغ َو ِام [ البقرة ،]210 :وقال تعالىَ َّ  :جاء َزتُ َ َّا ْل َولَ ُ َ
نؤمن بذلك كمو عمذى مذا جذاء بذبل كيذك ،فمذو شذاء  أن يبذين كيذك ذلذك فعذل؛ فانتيينذا

إلى مذا أحكمذو ،وكففنذا عذن الذذي يتشذابو ،إذ كنذا قذد أمرنذا بذو فذي قولذوُُ :ا َْ الوا ِر َ أًَا َص َل َعلَ ْيا َ
) (1اإلسماعيمي ،اعتقاد أئمة الحديث (ص.)49
) (2المرجع السابق.

) (3الذىبي ،العرش (ج.)400 /2
) (4الذىبي ،كتاب األربعين في صفات رب العالمين (ص .)95

ذيبلن :بالكسذذر :اسذذم لذذببلد كثيذرة مذذن وراء بذذبلد طبرسذذتان ،وقيذذل :جذذيبلن وموقذذان ابنذذا كاشذذج بذذن يافذذث بذذن
)ِ (5ج ُ
نوح ،عميو السبلم ،وليس في جيبلن مدينة كبيذرة إنمذا ىذي قذرى فذي مذروج بذين جبذال ،انظذر :كحالذة ،معجذم
البمدان (ج.)201 /2
) (6اليمام األبيض الذي ُينير الكون ،فيأتي اهلل عزوجل يوم القيامة ،لفصل القضاء بين األولين واآلخرين،
فيجزي كل عامل بعممو ،إن خي ار فخير ،وان ش ار فشر ،انظر :ابن كثير ،تفسير ابن كثير (ج.)566 /1
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يي َّاي قُلُاْ ِت ِِ ْن َش ْيا
ب َّأُ َخا ُس ُهتَشَاا ِت َِاخ ََّذ َ وهاا الوا ِر َ
َاب ِه ٌْاَُ آيَااخ ُه ْح َْ َوااخ ُُايو أُ ُم ا ْل ِْتَاا ِ
ا ْل ِْت َ
اس ُ
ْى
اُ َ
ََّيَتو ِث ُع َ
ْى َها تَشَاتَََ ِه ٌَُْ ا ْت ِت َغاء ا ْل ِو ْتٌَ ِح َّا ْت ِت َغاء تَذْ ِّي ِلا َِ َّ َهاا يَ ْعلَا ُن تَذْ ِّيلَاَُ ِإ و َّللاُ َّال وس ِ
ب[ آل عمران.)1( ]7 :
َِّي ا ْل ِع ْل ِن يَقُْلُ َ
ْى آ َهٌوا ِت َِ ُكْ ِّهيْ ِعٌ ِد َزتٌَِّا َّ َها يَ ور وك ُس ِإ و أُ ّْلُْ ْا اَل ْلثَا ِ
َحمذد بذن
بينما يرى األشذاعرة أنذو أشذعري العقيذدة ،قذال السُّذبكي فذي ترجمذة أبذي َنصذر بذن أ ْ

العبَّاس اإلسماعيمي(" :)2ذكره ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري عمى األشذعري لكونذو ىذو
َ

وأىل بيتو من أجبلء األشعرية ،وقول شيخنا الذذىبي فذي ترجمذة المذذكور" :وزعذم ابذن عسذاكر أنذو

كان أشعرياً ال يتوىم منو أن األمر عنده بخبلك ذلذك ،فذإن أشذعرية ىذذا الرجذل وأىذل بيتذو أوضذح
مذذن أن تخفذذى ،ولكذذن شذذيخنا _الذذذىبي_ عمذذى عادتذذو فذذي اإلييذذام رض ذًا مذذن األشذذاعرة _س ذذامحو
اهلل_"(.)3
قمـــت :ومم ذذا س ذذبق يتب ذذين لنذ ذا أن عقي ذذدة أبذ ذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي ،ى ذذي عقي ذذدة أى ذذل الس ذذنة
والجماعة ،واهلل أعمى وأعمم.

ثانياًَ:مذىبوَالفقييَ .
لقد رزق اهلل تعالى ىذذا العذالم الجميذل العْمذم اليزيذر والذوافر ،و ِ
طنذة ،وال َّذذكاء حتذى كذان
الف ْ
َ
()4
من أبرز كبار شيوخ الشافعية ،ولقد تفقو عمذى يذد أبذي ِع ْمذران ْإبذراىيم بذن َىذانئ  ،ولقذد أخذذ عنذو
كنا جماعة ِ
مذىب َّ
السيميَّ " :
صبيان َن ْختمذك مذن َب ْك َرَابذا ُذ إلذى
الشافعي ،منذ بداية طمبو لمعمم ،قال َّ

إبراىيم بن ىانئ نتفقو ونتعمم مذذىب الشذافعي ،فكذان منذا َم ْذن يسذبق أبذا بكذر اإلسذماعيمي لكذي
يتأخر فيما يقرأ ،فأبى اهلل تعالى إال رفعو ونفعو بما تعمَّم"(.)5

) (1ابن تيمية ،شرح حديث النزول (ص.)52
ِِ
اىيم بن إِسذم ِ
َحمد بن إِ ْبر ِ
اعيل أَبُذو نصذر ِْ
)ُ (2م َح َّمد ْابن ِ
ذان َعالمذا َرئِيسذا َرأس ِفذي
اإل َمام أبي بكر أ ْ
اإل ْس َذماعيم ّي ،ك َ
َْ
َ
ِ
ِ
الح ِديث ويدريو َوأول َما جمس لئلمذبلء ِفذي
ان يعرك َ
ان َرئِيس َمد َينة جرجان والمشار إَِل ْيوَ ..،و َك َ
َحَياة أَبِيو َو َك َ
اإلسم ِ
ِ
اعيِم ّي( ،المتوفى405:ه) ،انظر :السبكي ،طبقات الشافعية (ج.)93 /4
َحَياة َوالده أبي بكر ِْ ْ َ
) (3انظر :المرجع السابق (ج /4ص.)93-92
)(4أ َُبو عمران ْبن إبراىيم ْبن ىانئ ْبن خالد ْبن يزيد ْبن َع ْبد َّ
الم ِو ْبن الميمب ْبن عيينة ْبن الميمب ْبن أَبِذي صذفرة

الفقيو الشافعي كان من العمماء والزىاد تخرج جماعة َعَمى يده من أىل ُج ْرَجان من الفقيذاء وكذان الشذيخ أَُبذو
بكذر اإلسذماعيمي مذن تبلمذتذذو ،مذات سذنة إحذذدى وثذبلث مائذة ،انظذذر :السذيمي ،تذاريخ جرجذذان (ص،)133

ابن كثير ،طبقات الشافعية (ج. )193/1
) (5السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)109
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ومم ذذا ُيذ ذدلّْل عم ذذى مذىب ذذو َّ
عنذ ذوا بالترجم ذذة ل ذذو ،عم ذذى
الشذ ذافعي ،إجم ذذاع المص ذذنفين ال ذذذين َ
الم ْذىب الشافعي ،وكذلك وجود عدد من كبار الشذافعية ،فذي شذيوخ أبذي
إمامتو في الفقو ،وخاصة َ
بكذر اإلسذماعيمي أمثذال :أحمذد بذذن إسذماعيل( ،)2()1مح َّمذد بذن عْم ِويذو بذذن الحسذين اَل ِ
فقيذو( ،)4()3وله
َ
َُ
ْ
َُ
َْ
إمامذة فذي الفقذو ،كمذا سذيأتي ذلذك
وجوه في المذهب مذكورة مسطورة ،وقد َشيده لو العممذاء مذن َ
في المطمب التالي.

ِ
َفيوَ .
َالعمماء َِ
المطمبَالخامسَ:مكانتوَالعمميةَ،وأقوا ُل
بعذد حيذاة حافمذ ٍذة مشذرقة أمضذاىا اإلسذذماعيمي بالتضذحية واإلنجذازات ،وفذذي العمذم والتَّحصذذيل،
ونبورو في عموم مفيدة متنوعة ،وكثرت تصانيفو حتى شاع ِ
صيتو ،كما نذال أبذو بكذر اإلسذماعيمي
عاصذروه ،ومذن جذاء بعذدىم
المكانة العممية الرفيعة ،وقد ّبينيذا العممذاء مذن أق ارنذو ،وتبلميذذه ،ومذن
َ
من النقاد ،والمصنفين:
 قال الح ِاك ُم َّ
الن ْي َس ُابوري" :كان اإلسماعيمي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقياء"(.)5
َ

(ِ )6
صذر عذن أبذي بكذر
 قال َّالسيمي" :سألني الوزير أ َُبو الفضل َج ْعفذر بذن َ
الف ْ
ضذ ِل بذن الفُذ َرات بم ْ
المسذانيد والمقمّْذين
اإلسماعيمي ومذا صذنك وجمذع ،فكنذت ْ
أخبذره بمذا صذنك مذن الكتُذب ،وجمذع َ
َّ
فتعجذب مذذن
ثبلثذذون ألفذاً ،وتخريجذذو عمذذى كتذذاب محمذذد بذذن إسذذماعيل البخذذاري ،وجميذذع سذذيره،
ذلك ،وقال لقد كان رزق من العمم والجاه وكان لو ِ
يت حسن"(.)7
ص ٌ
َ
ُ

َح َمد ْبن إسماعيل ْبن خالد الفارض الصرام  ،مات ِفي سنة ثبلث عشرة وثبلثمائذة ،انظذر:
) (1ىو :أَبُو العباس أ ْ
المرجع السابق( ،ص.)93
) (2اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)387 /1
َىذل العذراق والشذام
اعذة مذن أ ْ
) (3أَبُو َع ْبد المَّ ِو ُم َح َّمد ْبذن عمويذو ْبذن اْل ُح َس ْذين اْلفَ ِقيذو الذرزاز اْل ُج ْرَجذانِي روى َع ْذن َج َم َ
ومصذذر والحجذذاز ،تذذوفي َسذ َذنة ثبلثمائذذة لذذثبلث خمذذون مذذن َشذ ْذير ربيذذع األ ََّول وتربتذذو ببذذاب الخنذذدق ،انظذذر:
السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)389
) (4انظر :اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)451 /1
الحا ِك ُم َّ
الن ْي َس ُابوري ،تاريخ نيسابور (ص. )75
)َ (5
وسذى ْبذن اْل َح َسذن ْبذن الفُذرات ،الذوزير المح ّذدث ،أَُبذو الفضذل ابذن
)َ (6ج ْع َفر ْبن الفضذل ْبذن َج ْع َفذر ْبذن ُم َح َّمذد ْبذن ُم َ
الذ ذ ذذوزير أَبِذ ذ ذذي الفذ ذ ذذتح ْبذ ذ ذذن ِح ْن َازبذ ذ ذذة البيذ ذ ذذدادي[ ،المتذ ذ ذذوفى 391 :ى ذ ذ ذذ] ،انظذ ذ ذذر الذ ذ ذذذىبي ،تذ ذ ذذاريخ اإلس ذ ذ ذذبلم
(ج.)698 /8

) (7السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)110
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المحل فذي العمذم ،كذان يعذرك ىذذا الشذأن ،ولذو تصذانيك كثيذرة فيذو ،وفذي
 وقال الخميمي" :كبير َالفقو كبير ..وىو ِمن اْلم ْكثِ ِرين ِفي الح ِد ِ
يث"(.)1
َ
َُ َ ُ َ
السذ ذمعاني" :إم ذذام أى ذذل ُج ْر َجذ ذان والمرج ذذوع الي ذذو ف ذذي الح ذذديث والفق ذذو ،رح ذذل ال ذذى العذ ذراق
 ق ذذال َّوالحجاز ،وصذنك التصذانيك ،وىذو أشذير مذن أن يذذكر وكذذلك أوالده وأحفذاده ،ولذو وجذوه فذي
المذىب مذكورة مسطورة"(.)2

 قذ ذذال الذ ذذذىبيِ :"اإلم ذ ذام ،الحذ ذذافظَّ ،
الحجذ ذذة ،الفقيذ ذذو ،ش ذ ذيخ اإلسذ ذذبلم ،وشذ ذذيخ الشذ ذذافعية ،صذ ذ َّذنك

تصانيك تشيد لذو باإلمامذة فذي الفقذو ،والحذديث"( ،)3وقذال أيضذاً ":ولذو معجذم مذروي ،وصذنك
الص ذذحيح وأش ذذياء كثيذ ذرة ،م ذذن جممتي ذذا مس ذذند عم ذذر َّ
ىذب ذذو ف ذذي مجم ذذدين طالعت ذذو وعمق ذذت من ذذو
وابتيذذرت بحفذذظ ىذذذا اإلمذذام وجزمذذت بذذأن المتذذأخرين عمذذى إيذذاس مذذن أن يمحق ذوا المتقذذدمين فذذي

()4
الح ْبذر الجذامع ،الحذافظ الفقيذو الشذافعي ذو
الحفظ والمعرفة"  ،وقال في موضع آخر" :اإلمام َ
التصذانيك الكبذار فذي الحذديث ،و فذي الفقذو بجرجذان ،كذان ثقذة حجذة كثيذر العمذم"( ،)5ىذذا وقذد

ذكره الذىبي من أصحاب الطبقة التاسعة ،ممن يعتمد قولو في الجرح والتعديل(.)6

الرح ذال َّ
 قذذال ابذذن كثيذذر" :الحذذافظ الكبيذذر َّالج ذوال ،سذذمع الحذذديث الكثيذذر وحذذدث وخذذرج وصذذنك
فأفذذاد وأجذذاد ،وأحسذذن االنتقذذاد واالعتقذذاد ،صذذنك كتاب ذاً عمذذى صذذحيح البخذذاري فيذذو فوائذذد كثي ذرة،

وعموم رزيرة"(.)7

 ق ذذال الس ذذخاوي" :الح ذذافظ الفقي ذذو اإلم ذذام ِّالنظّ ذذار"( ،)8وذكذ ذره ف ذذيمن حم ذذل لذ ذواء أى ذذل الس ذذنة ف ذذي
ُج ْرج ذذان( ،)9ومم ذذا ي ذذدلل عم ذذى مكان ذذة أب ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي ،أن ذذو ك ذذان مقص ذذد ط ذذبلب العم ذذم،
ومحط رحذاليم ،واليذو كانذت الرحمذة فذي زمانذو ،قذول أبذي نصذر ىبذة اهلل عبذد الجبذار السذجزي:

) (1الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)793 /2
) (2السمعاني ،األنساب (ج.)239 /1

) (3الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)292 /16
) (4الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)106 /3
) (5الذىبي ،العبر في أخبار من ربر (ص .)159
) (6الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)208
) (7ابن كثير ،البداية والنياية (ج.)338 /11
) (8السخاوي ،فتح المييث (ج.)46 /1
) (9السخاوي ،اإلعبلن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص.)259
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"ش ذذيخ كبيذ ذر جمي ذذل ثق ذذة م ذذن الفقي ذذاء ،والمح ذذدثين ف ذذي عصذ ذره يرج ذذع إل ذذى عم ذذم واف ذذر ،ومعرف ذذة
بالحديث صادقة ،ومروءة ظاىرة ،وكانت إليو الرحمة في زمانو"(.)1

ـلَجَْر َجـ انَ،وخارجيــاَ،ومـنيمَمـنَحــالتَاألقـدارَبينــوَ،
وقـدَقصـدهَطمبــةَالعمـمَمـنَداخـ َُ

وبينَالوصولَإلىَأبيَبكرَاإلسماعيميَ :

َّ
حي ،فمذات قبذل أن ألقذاه ،جمذع
 قال الطَبري" :دخمت ُج ْر َجان قاصداً أبا بكر اإلسماعيمي وىو َّّ
وصنك صحيحاً عمى شرط البخاري رحمو اهلل"(.)2
بين األصول ،والفقو ،والحديث،
 وقال َّمرة أن ْأر َحل إلى أَبِي بكر اإلسماعيمي فمم أُ ْرزق"(.)3
الدارقطني" :كنت قد عزمت رير َّ
قمـــتَ:وى ذذذه األقذ ذوال تب ذذين أن أب ذذا بك ذذر اإلس ذذماعيمي ثق ذذة ح ذذافظ فقي ذذو ،حج ذذةُ ،يش ذذيد ل ذذو
َُ
باإلمامةَ .
َ

المطمبَالسادسَ:مصنفاتوَ .
لقذذد اشذذتير اإلمذذام أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي بكث ذرة تصذذانيفو ،وتذذرك لنذذا آثذذا اًر عمميذذة عظيمذذة،

القيم ذذة
كمي ذذا ت ذذدل عم ذذى س ذذعة اطبلع ذذو وعم ذذق فيم ذذو ،ومكانت ذذو العممي ذذة ،كم ذذا وتش ذذيد ل ذذو تص ذذانيفو ّ

باإلمامة وخاصة في الفقو والحديث ،قال الخميمي" :لو في األبواب ،واليرائب تصانيك كثيرة"(،)4
ومن مصنفاتو:
 اعتقاد أئمة الحديث(.)5 -المعجم في أسامي شيوخو(.)6

) (1ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى األشعري (ص.)194
) (2المرجع السابق.
) (3السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)110
) (4الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عموم الحديث (ج.)793/2
) (5قذذام بتحقيقذذو الذذدكتور محمذذد بذذن عبذذد الذذرحمن الخمذذيس ،وطبعتذذو دار العاصذذمة بالريذذاض ،وصذذدرت الطبعذذة
األولى منو سنة (1412ىذ) .
) (6يقذع فذي مجمذذديين َّألفذو فذي نحذذو ثبلثمائذة شذيخ .الذذذىبي ،فذي سذير أعذذبلم النذببلء ( ج ،)293/16الزركمذذي،
األعبلم (ج.)85/1
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 ال ُمستخرج عمى الصحيحين(.)1-

الم ْدخل(.)2
ُ

المسند الكبير(.)3
ُ

 -مسند عمر(.)4

) (1نسذذبو إلي ذذو الخميم ذذي ف ذذي اإلرشذذاد (ج)793/2؛ ق ذذال" :ص ذ َّذنك عم ذذى كتذذاب مس ذذمم والبخ ذذاري" ،ونس ذذبو ك ذذذلك:
السيوطي في التدريب (ج ،)117/1ومنيم من ذكر اسم الكتذاب مختصذ اًر باسذم "المسذتخرج" انظذر :الذذىبي،
سذذير أعذذبلم النذذببلء ( ج ،)293/16ولقذذد اختمذذك العممذذاء فذذي تسذذمية ىذذذا المسذذتخرج ،فمذذنيم مذذن قذذال بأنذذو

"الصذذحيح" ،انظذذر :ابذذن عسذذاكر ،تبيذذين كذذذب المفتذذري (ص ،)194الذذذىبي ،تذذذكرة الحفذذاظ( ،ج،)106/3
الزركمذذي ،األعذذبلم (ج ،) 85/1ابذذن الممقذذن ،العقذذد المذذذىب فذذي طبقذذات حممذذة المذذذىب(ص ،)57ومذذنيم مذذن
قذذال بأنذذو" :المسذذتخرج عمذذى الصذذحيحين" ،انظذذر :السذذيوطي ،تذذدريب ال ذراوي (ج ، )117 /1ومذذنيم مذذن قذذال
بأنو المستخرج عمى شرط البخاري ،واليو ذىب بعذض المصذنفين ،كالسذخاوي ،وقيذدىا بقولذو" :اسذتخرج عمذى

البخاري فقذط" ،انظذر السذخاوي ،فذتح المييذث( ،ج ،)58/1ابذن الجذوزي ،المنذتظم (ج ،)282/14ابذن كثيذر،

البداية والنياية( ،ج ،)338/11ويقع في أربعة مجمدات ،انظر :الذىبي ،سير أعبلم النببلء(ج.)293/16
المذ ْذدخل ،وقذذد اختمذذك الذذبعض فيمذذا إذا كذذان كتاب ذاً لمسذذتقبلً لوحذذده ،ام أنذذو توطئذذة لممسذذتخرج عمذذى صذذحيح
)ُ (2
البخاري ،لئلسماعيمي ،والراجح أنو توطئة لكتاب المستخرج عمى صحيح البخاري ،حيث جذاء فذي المذدخل،
فيما قالو ابن حجر" :وقال اإلسماعيمي في المدخل لو أما بعد فإني نظذرت فذي كتذاب الجذامع الذذي ألفذو أبذو
عبد اهلل البخاري فرأيتو جامعاً...الخ"  ،انظر ابن حجذر ،فذتح البذاري (ج ،)11 /1وقذال السذخاوي" :ميذز أبذو
بكر اإلسماعيمي بين ما يخرجو في (مستخرجو) من طريق من يعرض في القمب منو شيء ،وبذين الصذحيح

عمى شرطو ،بذذكر الخبذر مذن فذوق ،ثذم بعذد ف اررذو منذو يقذول :أخبرنيذو فذبلن ،عذن فذبلن .كمذا نبذو عميذو فذي
(المدخل) ،انظر السخاوي ،فتح المييث (ج ،)196 /3وىذا يذدلل عمذى قولنذا أن المذدخل مقدمذة لممسذتخرج،
وخاصة أن العمماء الذين عنوا بترجمة أبي بكر اإلسماعيمي ،لم يذكروا المدخل في مصنفاتو ،واهلل أعمم.

) (3انظر :الكتاني ،الرسذالة المسذتطرفة (ص ،)26وقذال السذبكي" :ولذو مسذند كبيذر فذى نحذو مائذة مجمذد" ،انظذر
السبكي ،طبقات الشافعية (ج.)8 /3

) (4الذىبي ،سير أعبلم النببلء( ،ج ،)293/16قال الذىبي" :عمل مسند عمر في ُم َجمَّدتين" ،وقذال فذي موضذع
آخر" :ولو معجم مروي ،وصنك الصحيح وأشياء كثيرة ،من جممتيا مسند عمرَّ ،
ىذبو في مجمدين طالعتذو،
وعمقذذت منذذو وابتيذذرت بحفذذظ ىذذذا اإلمذذام وجزمذذت بذذأن المتذذأخرين عمذذى إيذذاس مذذن أن يمحق ذوا المتقذذدمين فذذي
الحفذذظ والمعرفذذة" ،انظذذر ، :الذذذىبي ،تذذذكرة الحفذذاظ( ،ج ،)106/3ابذذن الممقذذن ،العقذذد المذذذىب فذذي طبقذذات
حممة المذىب (ص.)57
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-

مسند يحيى األنصاري(.)1

-

الف َرائِد (.)2
َ
الع َو ِالي(.)3
َ

-

حديث بالمكتبة الظاىرية(.)5

-

 كتاب أحاديث األعمش(.)4 معجم الصحابة(.)6-

الب ْرقَاني(.)7
سؤاالت َ

 -رسالة في العقيدة(.)8

ذماعيمي فذي مسذند يحيذى بذن سذعيد األنصذاري" تأليفذو مذن طريذق يحيذى
)َ (1ذ َك َرهُ ابن حجر في قولذو" :وروى اإلس
ُّ
المذكور ،عن ُحميد بذن نذافع عذن زينذب بنذت ّْأم َسذمَمة ،عذن ّْأم َسذمَمة قالذت " :جذاءت امذرأةٌ ِم ْذن قُ َذرْي ٍ
ش ،قذال
يحيذذى :ال أدري ابنذذة َّ
النحذذام ،أو أميذذا بنذذت سذذعد" ،انظذذر :ابذذن حجذذر ،مقدمذذة فذذتح البذذاري ،كتذذاب البيذذوع إلذذى
السمم( ،ص.)325
) (2انظذذر :كحالذذة ،معجذذم المذذؤلفين( ،ج ،)135 /1ابذذن تيذذري ،النجذذوم ال ازى ذرة فذذى ممذذوك مصذذر والقذذاىرة (ج/4
.)140

) (3انظر :المراجع السابقة.
) (4الكتاني ،الرسالة المستطرفة (ص.)26

منذذوُ ُن ْسذ َذخةٌ خطيذذة
) (5حذذديث "وىذذو عبذذارة عذذن مجموعذذة أحاديذذث ،مدونذذة مذذع أحاديذذث أخذذرى لمحذ ّْذدثين آخ ذرينْ ،
بالمكتبة الظاىرية ،انظر :سزكين ،تاريخ التراث العربي (ص .)408

) (6انظر :ابن حجر ،اإلصابة (ج.)320 /2
) (7انظر :العمري ،موارد الخطيب البيدادي في تاريخ بيداد (ص.)371
) (8ىذذذه الرسذذالة أرسذذميا اإلسذذماعيمي ألىذذل جذذيبلن فذذي العقيذذدة ،وقذذد نقميذذا ابذذن تيميذذة ،انظذذر :ابذذن تيميذذة ،شذذرح
حديث النزول (ص.)51
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المطمبَالسابعَ:وفاتوَ .
َأو ًلَ:وفاتوَ .
ذماعيمي َي ْني ذذل م ذذن العم ذذوم وينث ذذر ش ذذذاىا ،حت ذذى توف ذذاه اهلل  ي ذذوم
م ذذا زال أبذ ذو بك ذذر اإلس ذ
ُّ
()1
ودفذذن يذذوم األح ذد( ،)2ولقذذد
السذذبت ،رذ َّذرة رجذذب سذذنة ( 371ه) ،و كذذان لذذو أربذذع وتسذذعون سذذنة ُ ،
كان رحمو اهلل با ًار بوالديو فمحقتو بركة دعائيما(.)3

اإلسذ ذماعيمي ذا أثذذر عظذذيم ف ذذي نفذذوس م ذذن
وال ر اربذذة فذذي أن يك ذذون خبذذر وفذذاة أب ذذي بكذذر ْ
عرفذذوه ،وم ذذن تتمم ذذذوا عم ذذى يديذذو ،وعاص ذذروه ،فق ذذد ك ذذان اإلسذذماعيمي واس ذذع الرحم ذذة ،رزي ذذر العم ذذم،
صاحب مكانة عممية واجتماعية مرموقةَ .
الس ذيمي" :كنذذت َبب ْيذداد فذذي سذذنة إحذذدى وسذذبعين وثبلثمائذذة ورد كتذذاب َبن ْع ذي
وفذذي ذلذذك قذذال َّ
الشيخ اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي فذاجتمع جميذع الفقيذاء والمتفقيذة مذنيم ..فذي مسذجده ثبلثذة أيذام

وي َع ذ ُّزون ومذذن
أو خمسذذة أيذذام وكذذان وجذذوه أىذذل َب ْي ذداد مذذن الفقيذذاء ،واألش ذراك والتُّجذذار ْ
ض ذرون ُ
يح ُ
الفقياء ِمقدار ثبلثمائة نفس من أىل السنة من اليرباء ،وكذلك جماعة مشايخ أىل السنة"(.)4

) (1جزم بذلك السيمي في تاريخ جرجان (ص – )109وتبعو :السمعاني في األنسذاب(ج ،)251/1والذذىبي فذي
تذكرة الحفاظ (ج ،)106 /3والسبكي في طبقات الشافعية (ج.)7/3

تنبي ذذو :وق ذذع ت ذذاريخ الوف ذذاة ف ذذي كت ذذاب المب ذذاب الب ذذن األثي ذذر (ج ،)58 /1ق ذذال" :كان ذذت س ذذنة إح ذذدى وتس ذذعين
يك في المطبوع؛ ألن السمعاني فذي األنسذاب (ج– )251/1وىذو أصذل المبذاب -ذكذره
وثبلثمائة" ،ولعّمو تحر ٌ
عمى الصواب.
) (2انظذذر وفاتذذو :السذذيمي ،تذذاريخ جرجذذان(ص  ،)86السذذمعاني ،األنسذذاب (ج ،)251/1ابذذن الجذذوزي ،المنذذتظم
(ج ،)108/7الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج ،)358/2الظاىري ،النجوم الزاىرة (ج.)24/4
) (3السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)109
) (4المرجع السابق.
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َ
َ
َ
المبحثَالثالث َ

التعديل َ
َِ
َفيَعممَالجرحَو
تمييد
ِ
َ ٌ

َ
المطمبَاألولَ:تعريفَعممَالجرحَوالتعديلَ .
إن عم ذذم الج ذذرح والتع ذذديل يش ذذتمل عم ذذى مص ذذطمحين اثن ذذين ،ولك ذذل منيم ذذا مس ذذائمو وقواع ذذده
ّ
الخاصة التي تجعمو عمماً مستقبلً برأسو.
قذال الحذ ِ
اك ُم َّ
الن ْي َسذ ُابوري فذي ذكذر النذوع الثذامن عشذر مذن عمذوم الحذديث "ىذذا النذوع مذن عمذم
َ
الحذذديث :معرفذذة الج ذذرح والتعذذديل ،وىم ذذا فذذي األص ذذل نوعذذان كذذل ن ذذوع منيمذذا عم ذذم ب أرسذذو"( ،)1ل ذذذا
عرفت كذبلً مذن الجذرح والتعذديل فذي الميذة واالصذطبلح ،ومذن ث َّذم عمذم الجذرح والتعذديل مركبذاً ،كمذا
َّ

يمي:

أو ًلَ:تعريفَالجرحَلغةَواصطالحَاًَ .
الجرحَلغةَ :
ذق ِ
ذاألول
الجْمذذد .فذ َّ
قذذال ابذذن فذذارس" :الجذذيم وال ذراء والحذذاء أصذذبلن :أحذذدىما الكسذذب ،والثذذاني َشذ ّ
خ
اااة الوااا ِر َ
يي ْ
اجتَ َس ُحاااْا ال و
سااايِّ َا ِ
ذب ،ق ذذال اهلل : أَ ْم َح ِس َ
ق ذذوليم :اجت ذذرح إذا عم ذذل و َكس ذ َ
ٍ
الج ْذرح ،ويقذالُ :ج ِذرَح الشذاىد إذا
[الجاثية ،]21:وأما َ
جرحاً ،واالسم ُ
اآلخر فقوليمَ :
جرحوُ بحديدة ْ
ُرّد قولُو"(.)2

) )1الحاكم ،معرفة أنواع عموم الحديث (ص.)52
( )2ابن فارس ،معجم مقاييس المية (ج.)451/1
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الج ذذرح بذذالفتح يك ذذون
الج ذذرح بالضذذم يك ذذون باألبذذدان بالحدي ذذد ونحذذوه ،و َ
وقذذال الزبيذذدي" :أن ُ
()1
َّ
ذاىد إذا
بالمسذذان فذذي المعذذاني واألع ذراض"  ،وقذذال ابذذن منظذذور" :ىذذو الطعذذن ،ومنذذو َج ذ َرح الشذ َ
طعن فيو"(.)2

قمذت :الجذرح ليذة ىذو التذأثير فذي البذدن بشذق أو قطذع ،واسذتعير فذي المعنويذات بمعنذى التذذأثير
الخمُق والدين بوصك يناقضيما.
في ُ

الجرحَاصطالحاًَ َ:
فَالعمماءَالجرحَبعدةَتعريفاتَ،منياَماَيميَ :
لقدَعر
ََََ
َّ
ّ
قال الخطيب البيدادي" :وكذلك أئمتنذا فذي العمذم بيذذه الصذناعة إنمذا أطمقذوا الجذرح فذيمن لذيس

بعدل؛ لئبل يتيطى أمره عمى من ال يخبره فيظنو من أىل العدالة ،فيحتج بخبره"(.)3

ذك متذذى التحذذق بذذالراوي و َّ
الش ذاىد سذذقط االعتبذذار بقولذذو ،وبطذذل
وقذذال ابذذن األثيذذر" :الجذذرح :وصذ ٌ
العمل بو"(.)4
وقال حاتم العوني" :ىو وصك الراوي ،بما يقتضي رد روايتو"(.)5
قمت :من خبلل ىذه التعريفات التذي اختمفذت فذي ألفاظيذا ولكذن داللتيذا واحذدة ،ويتبذين لنذا
َُ
أن الج ذذرح اص ذذطبلحاً :عب ذذارة ع ذذن طع ذذن الذ ذراوي ف ذذي عدالت ذذو أو ض ذذبطو مم ذذا ي ذذدعو إل ذذى اختب ذذار
الرد عمى حسب الوصك الذي أطمق عميو.
حديثو ،أو االعتبار ،أو َّ

ثانيَاًَ:تعريفَالتعديلَلغةَواصطالحَاًَ .
التعديلَلغةَ :
الم ْرضذذي المسذ ِ
"العذ ْذدل مذذن َّ
ذتوي الطّريقذذة ،يقذذال :ىذذذا َعذ ْذد ٌل،
يذذرى ابذذن فذذارس أنَ :
النذذاس :ىذذو َ
ّ
وىما َع ْد ٌل...وتقول :ىما َع ْد ِ
الع ْذدل:
أيضا ،وىم ُعدو ٌل ،وان ً
الن ً
الع ُدولذة ،و َ
الع ْذدل و ُ
لع ْد ٌل بذيّْن َ
فبلنا َ
( )1الزبيدي ،تاج العروس (ج.)337/6
) )2ابن منظور ،لسان العرب (2ج.)422/
) )3البيدادي ،الكفاية في عمم الرواية (ص.)39
) )4ابن األثير ،جامع األصول في أحاديث الرسول (ج.)126/1
) (5حاتم العوني ،خبلصة التأصيل (ص.)6
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الح ْكم باالستواء"(َ .)1
ُ

ِ
سيقُّ :
وقال َّ
الحاك ُم ،أي :ح َك َم ِبف ْس ِقو"(َ .)2
فس َقو
الزبِيدي" :التّ ْف ُ
ضد التّ ْعديلُ ،يقالّ :
قمتَالتعديلَلغةَ:ىو التسوية وموازنتو بييرهَ .

التعديلَاصطالحاًَ َ:
المجذ َّذرح :أنذذو" إذا كذذان األرمذذب –
المعذ َّذدل و َ
يذذرى اإلمذذام الشذذافعي أن فذذي وصذذك اإلنسذذان َ
أي في عممو-الطاعة فيو المعدل ،واذا كان األرمب المعصية فيو اْل ُم َج َّرح"(.)3
بينما يرى ابن األثير أن "التعديل :وصك متذى التحذق بيمذا_ أي الذراوي والشذاىد _اعتبذر

قوليما ،وأُخذ بو"(.)4

قواىا"(.)5
وقال ابن حجرْ :
"وصك متى اْلتحق بالراوي أو الشاىد ُحكم بقبول روايتيما أو ّ

ومن أقوال المعاصرين عبد المنعم السيد نجم حيذث قذال" :ىذو وصذك ال َّذرِاوي بِمذا ي ْقتَ ِ
ضذي
َ َ
َُ
قبول ِرَو َايتو"(.)6
مت :ومن خبلل التعريفات السابقة يتبين لنا أن التعذديل اصذطبلحاً ىذو توثيذق الذراوي بمذا يقتضذي
ق َُ
قبذول روايتذذو ،وذلذذك بمصذذطمحات مخصوصذة تذذدل عمذذى تعديمذذو فتقبذل روايتذذو ،أي يكذذون فذذي دائذرة
االحتجاج بحسب الوصك الذي أطمق عميو.

ثالثاًَ:تعريفَعممَالجرحَوالتعديلَاصطالحَاًَ .
َّ
إن عمذم الجذذرح والتعذذديل عبذارة عذذن قواعذذد تنبنذي عمييذذا معرفذذة الذرواة الذذذين تقبذذل روايذذاتيم

أو ترد ومراتبيم في ذلك ،قال محمد بذن الفضذل العباسذيَّ :
"كنذا عنذد ابذن أبذي حذاتم ،وىذو إذن يقذ أر
الحسذين ال َّذرازي( ،)7فقذال لذو :يذا أبذا محمذد مذا
عمينا كتاب الجذرح والتعذديل ،فذدخل عميذو يوسذك بذن ُ
( )1ابن فارس ،معجم مقاييس المية (ج.)246/4
( )2الزبيدي ،تاج العروس (ج/26ص.)305-304
) )3الخطيب البيدادي ،الكفاية في عمم الرواية (ص.)79
) )4ابن األثير ،جامع األصول في أحاديث الرسول (ج.)126/1
) )5ابن حجر ،نزىة النظر(ص.)170
) )6نجم ،عمم الجرح والتعديل (ص.)55

) (7يوسك بن الحسين الرازي أبو يعقذوب اإلمذام ،العذارك ،شذيخ الصذوفية ،أبذو يعقذوب أكثذر الترحذال ،مذات سذنة
أربع وثبلث مائة ،انظر :الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)248 /14
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ذاب صذ ذذنفّتو فذ ذذي الجذ ذذرح والتعذ ذذديل ،فقذ ذذال :ومذ ذذا الجذ ذذرح
ىذ ذذذا الذ ذذذي تقذ ذذرؤه عمذ ذذى النذ ذذاس فقذ ذذال :كتذ ذ ٌ
ذان مذذنيم ثق ذةً أو ريذذر ثقذذة"( ،)1وقذذال فذذي موضذذع
والتعذذديل  ،فقذذال :أظيذ ُذر أح ذو َ
ال أىذ ِذل العمذذم َمذ ْذن كذ َ
آخذذر" :أن الجذذرح والتعذذديل ىذذو النظذذر فذذي حذ ِ
ذال َّ
ذث عذذن َعدالذذة الذ َّذرِاوين ،فمذذن ثبتذذت
النذذاقمين ،والبحذ ُ
ُ
()2
عدالتو جازت روايتو ،واال ُع ِد َل عنو والتُ ِم َس معرفة الحكم من جية ريره" .
وقذذال أبذذو رذ َّذدة ىذذو" :عمذذم مي ذزان الرجذذال ،فيبحذذث فيذذو عذذن حذذال ال ذراوي فذذي نفسذذو ،وفذذي

مروياتو ،وشيوخو ،وتبلميذه"(.)3

الع َمري :ىو "عمم يتعمق ببيان مرتبة الرواة مذن حيذث تضذعيفيم أو تذوثيقيم بتعذابير
وقال ُ
فنيذذة متعذذارك عمييذذا عنذذد العممذذاء ،وىذذي دقيقذذة الصذذيارة ومحذذددة الداللذذة ممذذا لذذو أىميذذة فذذي نقذذد

إسناد الحديث"(.)4

وقذذال القنذذوجي والحذذاجي خميفذذة ىذذو" :عمذذم ُيبحذذث فيذذو عذذن َجذذرح الذ ُّذرَواة ،وتَ ْعذ ِذديميم بألفذذاظ
مخصوصة ،والبحث عن مر ِ
اتب تمك األلفاظ"(.)5
ت :وبنذذاء عمذى مذذا سذذبق مذذن تعريذذك كذ ٍذل مذذن الجذرح والتعذذديل عمذذى حذذدة ،يمكننذذا أن نعرفذذو بأنذذو
قمـ َُ
عمم يبحث فيو عن جرح الرواة ،وتعديميم بألفاظ مخصوصة ،والبحث عن مراتب تمك األلفاظ.

المطمبَالثانيَ:نشأةَعممَالجرحَوالتعديلَوأىميتوَ .
أولًَ:نشأةَعممَالجرحَوالتعديلَ .
لقد كانت نشأة عمذم الجذرح والتعذديل ،فذي بدايذة مبكذرة ،تزامنذاً مذع نشذأة عمذم الروايذة ،ولقذد

تباينت أقوال العمماء ،حول بدء نشأتو ،وظيوره ،ومن ذلك ،قول بعضيم:

بل
أن ظيوره كان في عيذد النبذي ،حيذث قذال ابذن الصذبلح " :فذالكبلم فيذو جرحذًا وتعذدي ً

اهلل  ،ثم عن كثير من الصحابة ،والتابعين فمن بعدىم"(.)6
متقدم ثابت عن رسول َ
( )1الخطيب البيدادي ،الكفاية (ص.)38
( )2الخطيب البيدادي ،الجامع ألخبلق الراوي (ج.)200/2
()4
)(4
))5
)(6

ردة ،لمحات من تاريخ السنة وعموم الحديث (ص.)184-183
أبو ّ
العمري ،بحوث في تاريخ السنة (ص.)91
انظر :القنوجي ،أبجد العموم (ج ،)211/2خميفة ،كشك ُّ
الظنون (ج.)582/1
ُ
ابن الصبلح ،معرفة أنواع عموم الحديث (ص.)389

33

ومذذنيم مذذن قذذال بأنذذو ظيذذر فذذي عصذذر كبذذار الصذذحابة ،وأن مذذن قذذام بذذذلك ىذذم أبذذو بكذذر

الصديق ،وعمر بذن الخطذاب( ،)1ومذنيم مذن قذال :بذأن ظيذوره فذي عصذر صذيار الصذحابة ،كذابن
عباس ،وعبادة بن الصامت ،وأنس بن مالك(.)2

وقيل :بأن ظيوره كان عند انقراض عيذد الصذحابة ،والتذابعين ،وأتبذاعيم ،كمذا قذال اإلمذام

صذذالح بذذن محمذذد َج ذ َزرة" :أول مذذن تكمذذم فذذي الرجذذال شذذعبة بذذن الحجذذاج ،ثذذم تبعذذو يحيذذى بذذن سذذعيد
القطان ،ثم بعده أحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين"(.)3
مت  :لقد اختمك أىل العمم في تحديد نشأة عمم الجرح والتعديل ،وبدء ظيوره ،وبالنظر
ق َُ
إلى ىذه األقوال يمكننا أن نقول بأن نشأة ىذا العمم كانت عمى مراحل ،وىي كما يمي:

المرحمةَاألولىَ:عصرَالنبوةَ .
الر ُسو ُل محمد  ،حيث كان يتثبت من صحة
كان واضع ىذه المبنة األولى ليذا العمم َ
األخبار بنفسو؛ ليعمم أصحابو ،ومن بعدىم أن يتثبتوا ،ويتأكدوا من صحة ما يسمعونو،

سق ِتٌَثَذَ ََّتَثَيوٌُْا أَىْ
ويتناقمونو؛ استجابة ألمر اهلل   :يَا أَيُ َِا ال و ِر َ
يي آَ َهٌُْا إِىْ َجا َء ُك ْن ََّا ِ
يي[ الحجرات.]6:
ُصثِ ُحْا َعلَى َها َّ َ َع ْلت ُ ْن ًَا ِد ِه َ
ُصيثُْا قَ ْْ ًّها تِ َجَِالَ َح ََّت ْ
ت ِ

يل َوَال
واتباعًا ،وتطبيقاً ألوامره  حيث قال"َ :بمّْ ُيوا َعّْني َوَل ْو َآيةًَ ،و َح ّْدثُوا َع ْن َبنِي إِ ْس َرائِ َ
الن ِار"(َّ ،)4
ب َعَم َّي ُمتَ َع ّْم ًدا َفْمَيتََب َّوْأ َم ْق َع َدهُ ِم ْن َّ
فأدوا األمانة ،واقتدوا برسول اهلل ،
َح َرَجَ ،و َم ْن َك َذ َ
الروايات في حياتو .
حيث قاموا  بالتحري ،والتوقي ،والتثبت من صحة ّْ
ومنَأمثمةَذلكَ َ:
الرج ِل َق ِ
ول َّ
ت أ َّ
اع ًدا
الم ِو َ ق َ
َن َر ُس َ
ما َرَواهُ َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن َع ْم ٍرو َ ق َ
الُ :ح ّْدثْ ُ
ص َبلةُ َّ ُ
الَ " :
ت ي ِدي عَمى أر ِ
ِ
ِ
الَ :ما َل َك َيا َع ْب َد
ك َّ
ْس ِو؛ َف َق َ
الص َبل ِة"َ ،ق َ
ص ُ
ض ْع ُ َ
صمّْي َجال ًسا َف َو َ
ن ْ
الَ :فأَتَْيتُوُ َف َو َج ْدتُوُ ُي َ
َ َ

) (1حمادة ،المنيج اإلسبلمي في الجرح والتعديل (ص.)25
) (2السباعي ،السنة ومكانتيا في التشريع (ج.)110/1
) (3ابن الصبلح ،معرفة أنواع عموم الحديث (ص.)388
ي :صذذحيح البخذذاري ،أحاديذذث األنبيذذاء /مذذا ذكذذر عذذن بنذذي إس ذرائيل(،ج( ،)168/4ح ،)3461:عذذن
([ )4البخذذار ّ
ضي َّ
ِ
الموُ َع ْنيُما.]-
عب ذذد اهلل بن عمرو َ-ر َ
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اع ًدا عمَى نِص ِ
الرج ِل قَ ِ
ك
تَ ،يا َر ُس َ
ول المَّ ِو .أََّن َك قُْم َ
تُ :ح ّْدثْ ُ
المَّ ِو ْب َن َع ْمرو  ،قُْم ُ
َ
ص َبلةُ َّ ُ
ْ
تَ :
ت تُصمّْي َق ِ
َّ ِ
َح ٍد ِم ْن ُك ْم"(.)1
اع ًداَ ، .ق َ
َج ْلَ ،وَل ِكّْني َل ْس ُ
ت َكأ َ
ال" :أ َ
الص َبلة"َ ،وأ َْن َ َ

المرحمةَالثانيةَ:عصرَكبارَالصحابةَ .

وبعد وفاتو  قاموا بالتثبت ،وما كانوا يقبمون من الواحد منيم الحديث حتى يأتي معو
شاىد آخر عمى أنو سمعو من النبي ،وأول من فتش عن الرجال في ىذا العصر ،ىم أبو بكر

الصديق ،وعمر بن الخطاب ،وعمي بن أبي طالب(.)2

ومنَتثبتيم :قصةَميراثَالجدةَ،التيَحصمتَمعَأبيَبكرَالصديق:
الص ّْدي ِ
ق ،تَ ْسَألُ ُو
اء ِت اْل َج َّدةُ ِإَلى َأبِي َب ْك ٍر ّْ
يص َة ْب ِن ُذ َؤْي ٍب ،أََّنوُ َق َ
الَ :ج َ
فقد ثبت َع ْن َقبِ َ
ال :ما لَ ِك ِفي ِكتَ ِ
ت لَ ِك ِفي ُسَّن ِة َنبِ ّْي المَّ ِوَ ش ْيًئا،
ِم َا
اب المَّ ِو تَ َعالَى َش ْي ٌءَ ،و َما َعمِ ْم ُ
يرثَيَا َف َق َ َ
الناس ،فَ َق َ ِ
ِ
َل َّ
ول المَّ ِو
ت َر ُس َ
اس ،فَ َسأ َ
َسأ َ
ض ْر ُ
"ح َ
ال اْل ُمي َيرةُ ْب ُن ُش ْعَبةََ ،
فَ ْار ِجعي َحتَّى أ ْ
َل َّ َ
الن َ
ال
َع َ
الِ :م ْث َل َما َق َ
ام ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْسَم َم َةَ ،ف َق َ
ُّد َس"َ ،ف َق َ
اىا الس ُ
ط َ
أْ
ال أ َُبو َب ْك ٍرَ :ى ْل َم َع َك َر ْي ُرك َف َق َ
ُخرى ِإَلى عمر ب ِن اْلخ َّ
اْلم ِييرةُ ْبن ُشعب َةَ ،فأ َْن َف َذه َليا أَبو ب ْك ٍر ثَُّم ج ِ
ط ِ
اب 
َ
ُ ََ ْ
ُ َ ُ َ
ُ َ ُ َْ
َ َ
اءت اْل َج َّدةُ ْاأل ْ َ

اب المَّ ِو تَعاَلى َشيء ،وما َكان اْل َقضاء الَّ ِذي قُ ِ
ال " :ما َل ِك ِفي ِكتَ ِ
ض َي بِ ِو
تَ ْسأَلُوُ ِم َا
يرثَ َياَ ،ف َق َ
ٌْ ََ َ
َ ُ
َ
َ
اجتَمعتُما ِف ِ
إِ َّال لِ َي ْي ِر ِك ،و َما أََنا بِ َزائِ ٍد ِفي اْل َف َرائِ ِ
يو َفيَُو َب ْيَن ُك َما،
ضَ ،ولَ ِك ْن ُى َو َذلِ َك الس ُ
ُّد ُسَ ،فِإ ِن ْ َ ْ َ
َ
()3
ت بِ ِو فَيَُو لَ َيا"
َوأَيَّتُ ُك َما َخَم ْ
قائمذذا
قائمذذا وقاعذ ًذدا ،وفعذذل بعذذض الركعذذة ً
([ )1مسذذمم :صذذحيح مسذذمم ،صذذبلة المسذذافرين وقصذذرىا /صذذبلة النافمذذة ً
قاعدا( ،ج( ،)504 /1ح.])735:
وبعضيا ً
الح ِ
اك ُم َّ
الن ْي َسابُوري ،معرفة عموم الحديث (ج.)52/1
) (2انظرَ :
ض عذذن رس ِ ِ
اب اْلفَ ا ِ
ذاء ِفذذي
صذمَّى المَّذذوُ َعمَ ْيذ ِو َو َسذمَّ َم َ /بذ ُ
ذاب َمذا َج َ
ذول اهلل َ
ذرئ ِ َ ْ َ ُ
) (3أخرجذو [الترمذذي ،سذنن الترمذذذي ،أ َْب َذو ُ َ
ِميذذر ِ
ذرئِ ِ
ذاب
ذاب اْلفَذ َا
ضَ /بذ ُ
الجذ َّذد ِة( ،ج( )491/3ح– ،)2101والمَّفذذظ لذذو ،-وابذذن ماجذذو ،سذذنن ابذذن ماجذذوِ ،كتَذ ُ
اث َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اسذذم َى ذ َذا
ِميذ َذراث اْل َجذذدة (ج( )909 /2ح ،)2724والنسذذائي ،السذذنن الكبذذرى لمنسذذائي ،كتَذ ُ
ذاب اْلفَذ َذرائض /ذ ْكذ ُذر ْ
يص ذ َة ْبذ ِذن ُذ َؤْيذ ٍ
الر ُجذ ِذل َّال ذ ِذي أ َْد َخ ذ َل ُّ
ذب (ج( ،)113 /6ح ،)6312وأحمذذد ،مسذذند أحمذذد،
الزْىذ ِذر ُّ
َّ
ي َب ْيَنذذوُ َوَبذ ْذي َن َقبِ َ
(ج( )499 /29ح ،)17980ومالذ ذذك ،موطذ ذذأ مالذ ذذك ،كتذ ذذاب الف ذ ذرائض( ،ص ،)252ح ،)723والطب ارن ذ ذذي،
المعجذ ذ ذذم الكبيذ ذ ذذر ،لمطب ارنذ ذ ذذي (ج( )229 /19ح ،)511والبييقذ ذ ذذي السذ ذ ذذنن الكبذ ذ ذذرى ،لمبييقذ ذ ذذي( ،ج)384/6
(ح ،])12337من طريق عثمان بن اسحاق.
ير َن ِ
ضِ /ذ ْكذذر اْل َجذ َّذد ِ
ذرئِ ِ
َجذ َذدا ِدَ ،و َم َقذذا ِد ِ
صذذيبِ ِي ْم ( ،ج/6
ذاب اْل َفذ َا
ات َو ْاأل ْ
وأخرجذذو [النسذذائي ،السذذنن الكبذذرىِ ،كتَذ ُ
ُ
ذاب ِميذ ذذر ِ
ذرئِ ِ
اث اْل َجذ ذ َّذد ِة( ،ج)909/2
ذاب اْل َفذ ذ َا
( )111ح  ،)6305وابذ ذذن ماجذ ذذو ،سذ ذذنن ابذ ذذن ماجذ ذذوِ ،كتَذ ذ ُ
ضَ /بذ ذ ُ َ

(ح ،)2724والطب ارنذذي المعج ذذم الكبي ذذر ،لمطب ارنذذي( ،ج( )228/19ح )510م ذذن طري ذذق محمذذد ب ذذن ش ذذياب،
يص َة ْب ِن ُذ َؤْيب.
كبلىما[عثمان بن اسحاق ،محمد بن شياب] ،عن َقبِ َ
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قصةَالستئذانَمعَعمرَبنَالخطاب:
حيذ ذذث كذ ذذان يطمذ ذذب َّ
ذت ِفذ ذذي َم ْجمِذ ذ ٍ
ذس ِمذ ذ ْذن
الش ذ ذاىد ،عذ ذذن أَب ذ ذي َسذ ذ ِذع ٍيد اْل ُخذ ذ ْذد ِر ّْ
ي َ ،قذ ذ َ
ذالُ " :ك ْنذ ذ ُ
َم َجذ ذ ذذالِ ِ
صذ ذ ذ ِ
ت َعمَذ ذ ذذى ُع َم ذ ذ ذ َذر
ورَ ،ف َقذ ذ ذ َ
اس ذ ذ ذذتَْأ َذ ْن ُ
ذالْ :
ذاء أ َُبذ ذ ذذو ُم َ
ذار ،إِ ْذ َج ذ ذ ذ َ
س ْاأل َْن َ
وس ذ ذ ذذى َكأََّنذ ذ ذذوُ َمذ ذ ذ ذ ْذ ُع ٌ
ت ثَ َبلثًذ ذذا َفمَذ ذ ْذم ُيذ ذ ْذؤَذ ْن لِذ ذذي
ذالَ :مذ ذذا َمَن َعذ ذ َ
ذت ،فَ َقذ ذ َ
اسذ ذذتَْأ َذ ْن ُ
ذك  ،قُْمذ ذ ُ
ثَ َبلثًذ ذذاَ ،فمَذ ذ ْذم ُيذ ذ ْذؤَذ ْن لِذ ذذي فَ َر َج ْعذ ذ ُ
ذتْ :
َّ ِ
ِ
ذال:
ذع) ،فَقَذ ذ َ
ذتَ ،وقَذ ذ َ
فَ َر َج ْعذ ذ ُ
اسذ ذذتَْأ َذ َن أ َ
ذال َر ُسذ ذذو ُل المذ ذذو ( :إِ َذا ْ
َحذ ذ ُذد ُك ْم ثَ َبلثًذ ذذا َفمَذ ذ ْذم ُيذ ذ ْذؤَذ ْن لَذ ذذوُ َفْمَي ْرجذ ذ ْ
ذب :و َّ
ٍ ِ
ِ
َّ ِ ِ
ٍ
َحذ ذ ٌذد َسذ ذ ِذم َعوُ ِمذ ذ ْذن َّ
المذ ذ ِذو
ذال أَُبذ ذ ُّ
النبِذ ذ ّْ
ذيَ ، ف َقذ ذ َ
ذيم َّن َعَم ْيذ ذذو بَِبيَّْنذ ذذة ،أَمذ ذ ْذن ُك ْم أ َ
َوالمذ ذذو َلتُقذ ذ َ
ذي ْبذ ذ ُذن َك ْعذ ذ َ
َال يقُذ ذ ذذوم معذ ذ ذ َ َّ
ت ُع َمذ ذ ذ َذر أ َّ
َن
ذت َم َعذ ذ ذذوَُ ،ف ذ ذ ذأ ْ
َخَب ْر ُ
َصذ ذ ذ َذي َر اْل َقذ ذ ذ ْذوِم َفقُ ْمذ ذ ذ ُ
َصذ ذ ذ َذي ُر اْل َقذ ذ ذ ْذوِمَ ،ف ُك ْنذ ذ ذ ُ
ذت أ ْ
ذك إِال أ ْ
َ ُ ََ
ِ ()1
َّ
ال َذل َك" .
الن ِب َّي َ ق َ
-

وكذلك ما كان عميو عمي َبن َأبي َطالب من منيج في التَّثبت حيث كان إمامًا ،عالمًا،

متحريًا في األخذ ،فكان يستحمك من يحدثو بالحديث( ،)2وىو ما رواه الترمذي في سننو من
ت ِم ْن رس ِ
ول المَّ ِو َ ح ِدي ثًا
ت َر ُج ًبل إِ َذا َس ِم ْع ُ
حديث عمي بن أبي طالب  أنو قالِ" :إّْني ُك ْن ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ك
استَ ْحمَ ْفتُوُ فَِإ َذا َحَم َ
اء أ ْ
َص َحابِو ْ
َن َي ْنفَ َعني بِوَ ،وِا َذا َح َّدثَني َر ُج ٌل م ْن أ ْ
َنفَ َعني الموُ م ْنوُ بِ َما َش َ
ت رس َ َّ
ق أَبو ب ْك ٍرَ ،ق َ ِ
ِ
ِ
(:ما ِم ْن
ص َد َ ُ َ
الَ :سم ْع ُ َ ُ
ص َّد ْقتُوَُ ،وِاَّنوُ َح َّدثَني أ َُبو َب ْك ٍرَ ،و َ
لي َ
ول الموَ يقُو ُل َ
ِ
صمّْي ،ثَُّم َي ْستَ ْي ِف ُر المَّ َو إِ َّال َر َف َر المَّ ُو لَوُ ،ثَُّم قَ ََأر َى ِذ ِه
َر ُج ٍل ُي ْذن ُ
وم فََيتَطَيَّ ُر ،ثَُّم ُي َ
ب َذ ْنًبا ،ثَُّم َيقُ ُ
ستَ ْغوَ ُسّا لِ ُرًُْ ِت ِِ ْن َّ َهيْ
اح َ
ْاآلَي َةَّ  :الو ِر َ
س ُِ ْن َذ َك ُسّا َّللا َ ََّا ْ
شح ًّ أَ ّْ لَلَ ُوْا أَ ًْوُ َ
يي إِ َذا َّ َ َعلُْا ََّ ِ
يَ ْغوِ ُس ُ
علَى َها َّ َ َعلُْا َُُّ ْن ي َ ْعلَ ُوْى[ آل عمران،)3(]535:
ص ُسّا َ
ْب إِ و َّللا ُ َّلَ ْن ي ُ ِ
الرًُ َ
الص َح َاب ُة في نقد المتون.
وريرىا من األساليب التي استخدميا َّ

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ذذال اب ذذن حج ذذر :والح ذذديث إس ذذناده ص ذذحيح؛ لثق ذذة رجال ذذو ،إال أن ص ذذورتو مرس ذذل .التمخ ذذيص الحبي ذذر

(ج ،) 186/3ويعتضد بذلك باإلجماع أن الجدة ترث السدس ،وقد نقل اإلجماع :ابن عبد البر ،وابذن قدامذة،
وريرىم.
"ى َذو
ومما يؤيد ذلك قول ابن عبد البر في التمييد لما فذي الموطذأ مذن المعذاني واألسذانيد (جُ :)91 /11
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ضأْ ِِ
يث ُم ْر َس ٌل ِع ْن َد َب ْع ِ
ذك
َح ِد ٌ
ود لِتِْم َ
يصذ َة ِم ْذن أَبِذي َب ْك ٍذر َوَال ُشذيُ ٌ
َى ِل اْلعْمم بِاْل َحديث؛ ألََّنوُ َل ْم ُي ْذ َك ْر فيذو َس َذماعٌ ل َقبِ َ
آخذذرون ُىذذو متَّ ِ
اْل ِق َّ ِ
يص ذ َة ْبذ َذن ُذ َؤْيذ ٍ
صذ ذ ٌل ِأل َّ
يق َوَلذذوُ ِسذ ّّذن َال ُي ْن َكذ ُذر َم َعيَذذا
ك أََبذذا َب ْك ذ ٍذر ّْ
ذب أ َْد َر َ
الصذ ّْذد َ
َن َقبِ َ
ص ذة َوَقذذا َل َ ُ َ َ ُ
سماعو" ،وقال األلباني في تحقيقو لسنن أبي داود (ج" :)121 /3ضعيك".
االس ذ ِت ْئ َذ ِ
االس ذتِ ْئ َذ ِ
ان ثبلثًذذا( ،ج( ،)54/8ح ،)6245وأخرجذذو اإلمذذام
ان /التسذذميم و ْ
ي :صذذحيح البخذذاريْ ،
([ )1البخذذار ّ
اآلد ِ
االستِ ْئ َذ ِ
ان( ،ج( ،)1694/3ح.])2153
مسمم في صحيحوِ ،كتَابَ :
اب ،بابْ :
) (2الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)14 /1
)[ (3أبذذو داود ،سذذنن أبذذي داود ،تَ ْف ِري ذ ِع أ َْبذذو ِ
ذاب ِفذذي ِاال ْس ذتِ ْي َفار) ،ج( ،(86 /2ح ،)1521والترمذذذي،
اب اْلذ ِذوتْ ِرَ ،بذ ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
اب َّ ِ
ِ
َّ
الصذبلَة ع ْن َذد الت ْوَبذة،
ذاء فذي َّ
صذمى المذوُ َعمَ ْيذو َو َسذم َمَ ،ب ُ
سنن الترمذذي ،أ َْب َذو ُ
ذاب َمذا َج َ
الصذبلَة َع ْذن َر ُسذول اهلل َ
الص َذبل ِةَ ،والس َّ
ذاب
امذ ِة َّ
ُّذنةُ ِفييَذاَ /ب ُ
(ج( )524 /1ح-)406والمَّفذظ لذو ،-وابذن ماجذو ،سذنن ابذن ماجذوِ ،كتَ ُ
ذاب إِ َق َ
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مت :إن تحري الصحابة ،وتثبتيم في رواية الحذديث ،وفذي التفتذيش عذن الرجذال ،لذم يكذن
ق َُ
من باب التكذيب ،بل من باب الحذر ،والتوقي ،والتأكيد ،وحرصذاً عمذى تعمذيم النذاس ،مذن التثبذت،

وخشية الوقوع في الكذب عمى رسذول اهلل  ،ومذع ذلذك فذإن األمثمذة عمذى عصذر الصذحابة ،قميمذة
السذ ذخاوي" :ولكذذنيم قميذذل بالنس ذذبة لمذذن بعذذدىم ،قم ذذة الضذذعك ف ذذي
بالنسذذبة لمذذن ج ذذاء بعذذدىم ،قذذال ّ
متبوعييم إذ أكثرىم صحابةٌ عدو ٌل ،ورير الصحابة من المتبوعين أكثرىم ثقات"(.)1
وحت ذذى ال يت ذذوىم أن الص ذذحابة ال يأخ ذذذون بخب ذذر الواح ذذد ،ق ذذال الس ذذباعي" :والخبلص ذذة أن
ذي عممي ذذم بخب ذذر الذ ذراوي الواح ذذد فق ذذط وأن ذذو ف ذذي
الثاب ذذت الص ذذحيح م ذذن عم ذذل أب ذذي بك ذذر وعم ذذر َو َعمِ ذ ٍّ
امذذا وخطذذة
الحذذاالت التذذي اقتضذذت طمذذب َرٍاو آخذذر أو اسذذتحبلفو ال يسذذتمزم ذلذذك أن يكذذون مذذذىباً َع ِّ
مقذذررة ،وبيذذذا التوجيذذو والتحقيذذق
اآلخرين من حيث اكتفاؤىم بِ َرٍاو

يمتقذذي عمذذل ى ذؤالء الصذذحابة الثبلثذذة الكبذذار مذذع عمذذل الصذذحابة
وِ
اح ٍد"(.)2
َ

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ
ذارةٌ( ،ج( )446 /1ح ،)1395و َّ
ذاء ِفذذي أ َّ
ذاب َع َمذ ِذل
َن َّ
النسذذائي ،السذذنن الكبذذرى لمنسذذائيِ ،كتَذ ُ
َمذذا َجذ َ
الصذ َذبلةَ َكفذ َ
ِ
ِ َّ ِ
ذي بِ ذ َذ ْن ٍبَ ،و َمذذا َيقُذذو ُل ،)10178( )160 /9( ،وابذذن حنبذذل ،مسذذند أحمذذد،
اْلَيذ ْذوم َوالمْيَم ذة /بذذاب َمذذا َي ْف َع ذ ُل َمذ ْذن ُبمذ َ
حبذ ذذان
(ج( )223/1ح ،)56والطح ذذاوي ش ذذرح مش ذذكل اآلثذ ذذار ،الطح ذذاوي (ج( )302 /15ح ،)6039وابذذذن ّ
ذاب التَّوَبذ ِة ِذ ْكذذر م ْي ِفذذرِة المَّذ ِو َجذ َّذل و َعذ َذبل لِْمتَائِذ ِ
ذب
ذب اْل ُم ْسذذتَ ْي ِف ِر لِ َذ ْنبِذ ِو إِ َذا َع ِقذ َ
ُ َ َ
صذحيح ابذذن حبذذان ،كتذذاب الرقذذائقَ /بذ ُ ْ
َ
ِ
ص ذ ذ َذبلةٌ (،ج( )389 /2ح ،)623والبييق ذ ذذي ش ذ ذذعب اإليم ذ ذذان ،لمبييق ذ ذذي (ج( )292 /9ح،)6676
ْ
اسذ ذ ذت ْي َف َارهُ َ
جمذذيعيم مذذن طريذذق أَسذذم ِ
ي ،والحميذذدي ،مسذذند الحميذذدي( ،ج( ،)150 /1ح ،)5والب ذزار،
اء ْبذ ِذن اْل َح َكذ ِذم اْل َفذ َذزِار ّْ
َْ
البحذذر الزخذذار( ،ج ،)187 /1والبييقذذي ،شذذعب اإليمذذان ،البييقذذي (ج( ،)293 /9ح ،)6677جمذذيعيم مذذن
الم ْقبُري.
طريق َك ْي َسان َ
الم ْق ُب ِري) ،عن عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو.
َس َما ِء ْب ِن اْل َح َكِم اْل َف َزِار ّْ
كبلىما (أ ْ
ي ،و َك ْي َسان َ
والحديث إسناده صحيح لييره؛ ألجل أسذماء بذن الحكذم فيذو صذدوق كمذا قذال ابذن حجذر فذي تقريذب التيذذيب

الم ْق ُبري ،وىو ثقة ثبت كما قال ابن حجر في تقريب التيذيب (ص.)463
(ص ،)105وتابعو َك ْي َسان َ
ذون
"ىذ َذا اْل َحذ ِذد ُ
يث طَ ِريقُذذوُ َح َسذ ٌذن َوأ َْرُجذذو أ ْ
وقذذال ابذذن عذذدي فذذي الكامذذل فذذي ضذذعفاء الرجذذال (جَ :)143 /2
َن َي ُكذ َ
صحيحا" ،وقال ابذن حجذر فذي التيذذيب (ج:)268 /1
حسن ،وأرجو أن يكون
يحا" :ىذا الحديث طريقو
ٌ
ً
ص ِح ً
َ
جيد ِ
اإلسناد".
" ّ
) (1السخاوي ،المتكممون في الرجال (ص.)96
) (2السباعي ،السنة ومكانتيا في التشريع (ص.)72
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غارَالصحابةَ .
ََّ
َِ
َ:عصرَص
المرحمةَالثالثة
وفي عصر صيار الصحابة أيضاً ،قاموا بالتثبت في الرواية ،واإلقبلل منيا ،وخاصة

عند ظيور أىل األىواء ،والبدع ،ومن ىؤالء :ابن عباس ،وعبادة بن الصامت ،وأنس بن

مالك( ،)1ومن ذلك:

اء َى َذا إَِلى ْاب ِن َعب ٍ
طاو ٍ
َّاس َ -ي ْع ِني ُب َش ْي َر ْب َن َك ْع ٍب َ -ف َج َع َل ُي َح ّْدثُوُ،
سَ ،ق َ
الَ :ج َ
 ما رواه َ َُّاس :ع ْد لِح ِد ِ
ت َح ِد ِيثي ُكمَّوُ،
اد َلوَُ ،ف َق َ
َف َق َ
يث َك َذا َو َك َذاَ ،ف َع َ
َع َرْف َ
ال َلوَُ :ما أ َْد ِري أ َ
ال َل ُو ْاب ُن َعب ٍ ُ َ
ال لَوُ ْاب ُن َعب ٍ
ث َع ْن
َّاسَّ "ِ :إنا ُكَّنا ُن َح ّْد ُ
ت َى َذا فَقَ َ
ت َح ِديثِي ُكمَّ ُوَ ،و َع َرْف َ
ت َى َذا أ َْم أ َْن َك ْر َ
َوأ َْن َك ْر َ
رس ِ ِ
الصعب و َّ
ِ
ِ
ب َّ
يث
ول ،تََرْكَنا اْل َح ِد َ
الذلُ َ
ب َعمَ ْيوَ ،فمَ َّما َرك َ
ول اهلل  إِ ْذ لَ ْم َي ُك ْن ُي ْك َذ ُ
الن ُ
َُ
اس َّ ْ َ َ
()2
َع ْنوُ" .

المرحمةَالرابعةَ:أواخرَعيدَالتابعينَ،وكبارَأتباعَالتابعينَ .
ويمكننا القول َّ
بأن الصحابة ميَّدوا الطريق لمن جاء بعدىم ،فصار الناس بعدىم في

جميبل في فن الموضوعية ،و َّ
الن ْقد ،وتم
أدبا
ً
الطريق المميد ،لذا زادت ثقتيم واطمئنانيم وتعمموا ً
قولين فمم تُقبل األقوال إال بعد عرض عمى منيج َّ
الج ْرح والتَّ ْع ِديل،
لممتَ ّْ
الن ْقد وقواعد َ
وضع حد ُ
ُسسا لمتعامل مع السَُّّنة( ،)3ولقد كان لمفتن ،وانتشارىا ،أثر كبير في وضع
ومن ثم فقد شكمت أ ً
قواعد ىذا العمم ،واالىتمام بو ،قال ابن سيرين ":لم يكونوا يسألون عن اإلسناد ،فمما وقعت

الفتنة ،قالوا :سموا لنا رجالكمَ ،ف ُي ْنظر إلى أىل السنة َف ُي ْؤ َخذ حديثيمَ ،وُي ْنظر إلى أىل البدع فبل
ُي ْؤ َخ ُذ َح ِديثيم"(.)4
وفي ىذه الفترة كان ىنالك الكثير ممن تكمم في جرح الرواة وتعديميم:
قال الذىبي" :فأول من َزَّك ى وجرح عند انقراض عصر الصحابة ،الشعبي ،وابن سيرين
ونحوىما حفظ عنيم توثيق أناس وتضعيك آخرين"(.)5

) (1السباعي ،السنة ومكانتيا في التشريع (ص.)110
َّ
اب ِفي ُّ ِ
ب َع ْن َح ِديثِ ِي ْم( ،ج.)12/1
) (2مسمم :مقدمة صحيح مسممَ /ب ٌ
ين َو َم ْن ُي ْرَر ُ
الض َع َفاء َواْل َكذابِ َ
( )3شعبان ،التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين (ص.)235
َن ِْ
اد ِمذ ذ َذن الذ ذ ّْذد ِ
ذاب فذ ذذي أ َّ
ين وأن الروايذ ذذة ال تكذ ذذون إال عذ ذذن الثقذ ذذات،
اإل ْسذ ذ َذن َ
) (4مسذ ذذمم :مقدمذ ذذة صذ ذذحيح مسذ ذذممَ /بذ ذ ُ
(ج.)15 /1
) (5الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ج.)172/1
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الشذ ِ
ذال َّ
ذاف ِع ُّي" :وكذذان ابذذن ِسذيرين والَّنخعذذي ،وريذذر واحذذد مذذن التذذابعين ،يذذذىبون إلذذى أ ََّال
وقَذ َ
()1
ك"  ،وى ذذذا وك ذذان مذذن منيجي ذذة بع ذذض التذذابعين ،ث ذذم أخ ذذذ ع ذذنيم
يقبم ذوا الح ذذديث إال َع ذ ْذن َمذ ْذن ُع ذ ِذر َ
ُّ
ِ
جم ذذع الس ذذنن جماعذ ذةٌ بع ذذدىم ،م ذذنيم :الزى ذذري،
العم ذذم ،وتتب ذذع الط ذذرق ،وانتق ذذاء الرج ذذال ،ورح ذذل ف ذذي ْ
ويحيذذى بذذن سذذعيد األنصذذاري ،وىشذذام بذذن ُعذ ْذروة ،وسذذعد بذذن إب ذراىيم فذذي جماعذذة معيذذم مذذن أىذذل
المدينذذة ،إالَّ َّ
أن أكثذ َذرىم تيقظًذذا ،وأوسذذعيم حفظًذذا ،وأدوميذذم رحمذذة ،وأعبلىذذم ىمذذة :الزىذذري رحمذذة اهلل
عميو"(.)2
قال مالك" :أول من أسند الحديث ابن شياب الزىري"(.)3
ويرى يحيى بن سعيد القطان َّ
أن الشذعبي أول مذن فذتش عذن اإلسذناد( ،)4وقذال يعقذوب بذن

شذذيبة س ذذمعت عم ذذي ب ذذن الم ذذديني يق ذذول" :ك ذذان ابذذن س ذذيرين مم ذذن ينظ ذذر ف ذذي الح ذذديث ويف ذذتش ع ذذن

اإلسناد ،ال نعمم أحدًا أول منو ،ثم كان أيذوب ،وابذن عذون ،ثذم كذان شذعبة ،ثذم كذان ثذم كذان يحيذى
بذذن سذذعي د القطذذان ،وعبذذد الذذرحمن بذذن ميذذدي ،قذذال يعقذذوب :قمذذت لعمذذي :فمالذذك بذذن أنذذس فقذذال:
أخبرني سفيان ابن عيينة قال :ما كان أشد انتقاء مالك لمرجال"(.)5

مـت :إن ُّ
النقذوالت السذابقة عذن أىذل العمذم فذي ذكذذرىم ألول مذن قذام بالبذدء عذن التفتذيش ،إنمذا ىذذي
ق َُ
أقذوال متقاربذة ،وقذذد ذكذرت فذذي عممذاء متعاصذرين؛ لذذا فذذإن بذداياتيم كانذذت فذي تمذذك الفتذرة متقاربذذة،

أو كل في بمده_ واهلل أعمم_.

المرحمةَالخامسةَ:أواخرَعيدَأتباعَالتابعينَ .
َ
"الرسالة"،
في أواخر عصر أتباع التَّابِعين وعمى يد اإلمام الشافعي بما سطره في كتابو ّْ

من قواعد في عموم الحديث( ،)6وقد بدأ التقعيد والتنظير ،ومن ثَُّم كان القرن الثالث اليجري
"العصر الذىبي لتدوين السَُّّنة النبوية" ،ىذا القرن الذي برزت فيو عموم كثيرة متنوعة ،عمى يد
عمماء ىذا القرن ،وقد كانوا أئمة في العمم و ّْ
الدين ،وكانوا قدوة لؤلجيال من بعدىم ،ففي ىذا

العصر أشرقت كتب أصول السنة ،بما فييا من صحيحي الشيخين ،ومسند اإلمام أحمد بن
) (1الراميرمزي ،المحدث الفاصل (ص.)405
) (2الزىراني ،عمم الرجال نشأتو وتطوره (ص.)28
) (3ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)20 /1
) (4انظر :ابن رجب ،شرح عمل الترمذي (ج.)355/1
) (5الزىراني ،عمم الرجال نشأتو وتطوره (ص.)27
( )6العوني ،المنيج المقترح لفيم المصطمح (ص.)48
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حنبل ،وما إلى ذلك من مسانيد ،وجوامع ،وسنن ،وعمل ،وتواريخ ،وأجزاء ،ورير ذلك من وجوه
َّ
ّْ
المصنفات التي ال يحوييا حصر ،وال يبمييا َع َّد .فيي تكاد
التصنيك األصمية في السَُّّنة ،ومن

تكون بعدد األلوك المؤل فة ،من طمبة الحديث ،وحفاظو ،والرحالين فيو ،ممن حواىم ىذا القرن؛

بل تفوق عددىمَّ ،
ألنو ال يخمو أن يكون لجمع منيم أكثر من مؤلك ،بل ُربَّما عشرات المؤلفات؛
مدونة(.)1
بل ما انقضى ىذا القرنّ ،إال والسَُّّنة جميعيا َّ
الر َج ِ
وتعديبل بشكل ىائل ،حيث ابتدأ
جرحا
ولقد ُوجد في ىذا العصر من تَكمَّم في ّْ
ً
ذال ً
تصنيك ال ُكتُ ِب في الجرح والتعديل ،ومن أوائل الذين ألَّفُوا وتكمموا في ىذه الطبقة يحيى بن

معين(233ىذ) ،وأحمد بن حنبل (241ىذ) ،ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب "الطبقات "

(230ىذ) ،وعمي بن المديني (234ىذ) ،ثم تبلىم بعد ذلك البخاري ،ومسمم ،وأبو زرعة ،وأبو
الر ِازَي ِ
ان ،وأبو داود السجستاني ،وتتابع العمماء بعد ذلك حتى أواخر القرن التاسع اليجري،
حاتم َّ
طبقة بعد طبقة ،تؤلك وتبحث في الرجال(.)2

الر َج ِ
ذال ،أو
وفي ىذا العصر اتَّضحت معالم ىذا العمم ،بما ُذكر من مسائمو في كتب ّْ
اب في مسائمو( ،)3وىكذا
في كتب الحديث ،أو في كتب مستقمة ذات موضوع واحد ،وكثر ال ُكتَّ ُ
َّ
الروافد واألُصول(.)4
تعددت التاليك ،وتنوعت التصانيك ،وكثرت َّ

ثانياًَ:أىميةَعممَالجرحَوالتعديلَ .
تَ ْك ُمذن أىميذة عمذم الجذرح والتعذديل أنذو أحذذد أنذواع العمذوم المتعمقذة بذالرواة ،وىذو مذن العمذذوم
الحديثيذذة اليامذذة؛ ألن اليذذرض مذذن معرفتذذو حفذذظ سذذنة نبينذذا محمذذد ،وان ىذذذا العمذذم -عمذذم الجذذرح
نافعا يحتذاج إليذو المسذممون فذي كذل وقذت ،ال سذيما فذي زماننذا ىذذا ،حيذث
والتعديل -ال يزال عمما ً
اتجو المستشرقون ومن تأثر بيم إلى شن اليذارة عمذى السذنة النبويذة ورواتيذا واثذارة الشذكوك حذوليم
وحوليا بأسموب ناعم مسموم خبيث يتظاىر أصحابو بالتجرد والبحث العممي الموضوعي.
ِ
امذذا عمذذى كذذل مسذذمم يقذذك عمذذى تشذذكيك ى ذؤالء المستشذذرقين وأتبذذاعيم فذذي
وليذذذا صذذار لز ً
الس ذذنة ورواتي ذذا ،أن يرج ذذع إل ذذى مص ذذنفات عمم ذذاء الج ذذرح والتع ذذديل ليق ذذك عم ذذى حقيق ذذة رواة الس ذذنة

والموثوق بو منيم والمطعون فيو ،العدل والمجروح؛ ألن ىذه الحقيقذة ،حقيقذة رواة السذنة ،يسذتحيل

( )1انظر :العوني ،المنيج المقترح لفيم المصطمح ( ص.)52 -51
) (2السباعي ،السنة ومكانتيا (ص.)111
( )3الدرويش ،الفوائد المستمدة (ص.)34
( )4المرجع السابق( ،ص.)37
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أن نجدىا عنذد المستشذرقين المكذذبين لرسذالة  ،وانمذا نجذدىا عنذد أتباعذو وخذدام سذنتو والمذؤمنين

بو ،عند عمماء الحديث وعمى وجو التحديد عند عمماء الجرح والتعديل(.)1

كمذذا يؤكذذد ذل ذذك قذذول الخطي ذذب البيذذدادي" :ولم ذذا كانذذت معرف ذذة أح ذوال ال ذذرواة مذذن أوج ذذب

الواجبذذات لحفذذظ سذذنة النذذب ، فذذإن بيذذان حذذال مذذن عذذرك بالضذذعك أو الكذذذب ،وكذذذا مذذن عذذرك
الضذبط والعدالذة مذن ذلذذك الواجذب أيضذاً؛ ليعذرك النذذاس حقيقذة أمذر مذن نقذذل حذديث النبذي  إلذذى

األمذ ذذة"( ،)2وقذ ذذال فذ ذذي موضذ ذذع آخذ ذذر" :ول ذ ذوال عنايذ ذذة أصذ ذذحاب الحذ ذذديث بضذ ذذبط السذ ذذنن وجمعيذ ذذا،
واستنباطيا من معادنيا ،والنظر في طرقيا ،لبطمت الشريعة ،وتعطمت أحكاميا"(.)3

وقال في موضع آخذر" :وَل َّمذا كذان أكث ُذر األحك ِذام ال سذبيل إلذى معرفتذو َّإال مذن جيذة َّ
النقذل
النظذ ُذر فذذي حذذال النذذاقمين والبحذذث عذذن عدالذذة الذ َّذراوين ،فمذذن ثبتذذت عدالتذذو جذذازت روايتذذو ،وا َّال
َلذ ِذزم ْ
ُع ِد َل عنو ،والتُ ِم َس معرفة الحكذم مذن جيذة ريذرهَّ ،
ألن األخبذار حكميذا حكذم الشذيادات فذي َّأنيذا ال
()4
َّ
ّْ
ذار فذذي أم ِذر الذ ّْذدين َّإنمذذا تذذأتي
تقبذ ُل ّإال عذذن الثقذذات"  ،خاصذة إذا مذذا تعم َقذذت بذذأمر ال ّْذدين" ،إ ْذ األخبذ ُ
بتحميل أو تحريم أو أمذر أو نيذي أو ترريذب أو ترىيذب ،فذإذا كذان ال َّذراوي ليذا لذيس بمعذدن لمصذدق
واألمانة ثَُّم أقدم عمى ّْ ِ
آثمذا
الرَو َاية عنو من قد َع َرفو ولم ُيَبيّْن ما فيو لييره ممذن جيذل معرفتذو كذان ً
بفعمو ذلك ِّ
راشا لعوام المسممين ،إذ ال ُي ْؤ َم ُن عمى بعض من سذمع تمذك األخبذار أن يسذتعمميا ،أو

أكاذيب ال أصل ليا"(.)5
يستعمل بعضيا ولعميا أو أكثرىا
ُ

وقال َعمِ َّي ْب َن المديني" :التفقذو فذي معذاني الحذديث ،نصذك العمذم ،ومعرفذة الرجذال نصذك
()6
عرفذو الحذ ِ
اك ُم َّ
الن ْي َسذ ُابوري فذي ذكذر النذوع الثذامن
العمم"  ،وتكمن أىميتو أيضًا بأنو عمم برأسو كما َّ
َ
عشذر مذن عمذوم الحذديث حيذث يقذول ":ىذذا النذذوع مذن عمذم الحذديث :معرفذة الجذرح والتعذديل ،وىمذذا
في األصل نوعان كل نوع منيما عمم برأسو ،وىو ثمرة ىذا العمم ،والمرقاة الكبيرة منو"(.)7

) (1انظر :العمري ،بحوث في تاريخ السنة المشرفة( ،ص.)9
) )2الخطيب البيدادي ،الكفاية (ص.)34
) (3المرجع السابق( ،ص.)5
) )4الخطيب البيدادي ،الجامع ألخبلق الراوي وآداب السامع (ج.)200/2

اإلسناد من ّْ
) )5مسممُ ،م ّْ
قدمة صحيح مسمم ،باب :بيان َّ
الدين وأن الرواية ال تكون َّإال عن الثّْقذات ،وأن جذرح
أن
َ
الرواة بما ىو فييم جائز؛ بل واجب( ،ص.)31
ُّ
) )6الراميرمزي ،المحدث الفاصل (ص.)320
) )7الحاكم ،معرفة عموم الحديث (ص.)99
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وقال ابن ميذدي البذن المبذارك" :أمذا تخشذى عمذى ىذذ الحذديث أن ُيفسذدوه قذال " :كذبل ،فذأين
جيابذتو "(.)1

المطمبَالثالثَ:مشروعيةَالجرحَوالتعديلَ .
امة والتذي تعذد قديمذة حديثذة ،حيذث يقذوم ىذذا العمذم
إن عمم الجرح والتعديل ،من العموم اليَ ّ
جرحا وتعديبلً ،بالقرآن الكريم والس َّ
ُّذنة النبويذة واإلجمذاع ،بأدلذة كثيذرة
عمى نقد الرجال ،والكبلم فييم ً

أذكر منيا عمى سبيل المثال:

أو ًلَ:منَالقرآنَالكريمَ .
اساق تٌَِثَاذَ ََّتَثَيوٌُاْا أَىْ
قال اهلل تعالى في كتابو العزيز :يَا أَيُ َِاا الوا ِر َ
يي آَ َهٌُاْا إِىْ َجاا َء ُك ْن ََّ ِ
ُصاثِ ُحْا َعلَاى َهاا ََّ َع ْلاتُ ْن ًَاا ِد ِهيي[ الحجذرات ،]6 :وقذال تعذالىَّ  :إِ َذا
ُصيثُْا قَ ْْ ًّهاا تِ َج َِالَا َح ََّت ْ
ت ِ
َجا َء ُُ ْن أَ ْهس ِه َي اَلَ ْه ِي أَ ِّ َ
ْل َّإِلَى أُّلِي اَلَ ْه ِس ِه ٌْ ُِ ْن
ف أَ َذاعُْا تِ َِ َّلَ ْْ َزدٍُُّ إِلَى ال وس ُ
الُ ْْ ِ
س ِ
اى ِإ و قَلِ ًّ
ايال
ض ُْ َّللاِ َعلَ ْي ُْ ْن َّ َز ْح َوتُاَُ َ توثَ ْعاتُ ُن الشوا ْيطَ َ
لَ َعلِ َوَُ الو ِر َ
ستَ ٌْ ِثطًََُُْ ِه ٌْ ُِ ْن َّلَ ْْ َ ََّ ْ
يي يَ ْ
ِا َدجَ ِِ[ الطبلق.]2 :
[النساء ،]83 :وقال َّ  :أَ ْ
ك ِِدُّا َذ َّ ْ َعد َْل ِه ٌْ ُْ ْن َّأَقِي ُوْا ال و
ش َ
أص ٌل في اعتبار العدالذة والضذبط فذي الذرواة ،كمذا َّأنيذا دليذ ٌل فذي وجذوب التبذيُّن
وىذه اآلية ْ
والتثبت من حقيقة خبر الفاسق"( ،)2قال ابذن تيميذة" :بذل ىذذه داللذةٌ واضذحة عمذى َّ
أن اإلصذابة بنبذأ

مطمقا ،وذلك ُّ
يدل عمى َقبول شيادة العدل الواحد.)3("...
العدل الواحد ال ُينيى عنيا
ً

ذص ف ذذي َّ
أن الفاس ذذق الواح ذذد يج ذذب التب ذذيُّن ف ذذي خبذ ذره ،وأم ذذا الفاس ذذقان
أيض ذذا" :ى ذذذا ن ذ ّّ
وق ذذال ً
فصاعدا ،فالداللة عميو تحتاج إلى ّْ
مقدمة أخرى ،...واَّنما أمر بالتثبذت عنذد خبذر الفاسذق الواحذد،
ً

ول ذذم ي ذذأمر ب ذذو عن ذ َذد خب ذذر الفاس ذذقين؛ ف ذ َّ
ذإن خب ذذر االثن ذذين يوج ذذب م ذذن االعتق ذذاد م ذذا ال يوجب ذذو خب ذ ُذر
الواحد"(.)4

وعقَّذب مسذذمم بعذذد ليذذذه اآليذذات بقولذذو" :خبذذر الفاس ذ ِ
ق سذذاقطٌ ريذذر مقبذذول ،و َّ
أن شذذيادةَ ريذذر
الع ْد ِل مردودة ،والخبر وان فارق معنذاه معنذى الشذيادة فذي بعذض الوجذوه ،فقذد يجتمعذان فذي أعظذم
َ

) (1ابن عبد البر ،التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (ج.)60/1
) (2عبد المطيك ،ضوابط الجرح والتعديل (ج.)11/1
) (3ابن تيمية ،مجموع الفتاوى (ج.)463/3
) (4ابن تيمية ،مجموع الفتاوى (ج.)7/4
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معانييمذ ذذا ،إذ كذ ذذان خبذ ذذر الفاسذ ذذق ريذ ذذر مقبذ ذذول عنذ ذذد أىذ ذذل العمذ ذذم ،كمذ ذذا أن شذ ذذيادتو مذ ذذردودة عنذ ذذد

جميعيم"(.)1

ثانياًَ:منَالسنةَالنبوية.

ََ

لقذذد وردت فذذي السذذنة الش ذريفة ،أدلذذة عديذذدة تذذدلل عمذذى ج ذواز جذذرح الذذرواة وتعذذديميم ،وقذذد

أمرنا النبي  ،بتميغ سنتو ،واتباع أمره ،واجتناب نييو ،مثمما نيانا عن الكذب عميو.
ومنَاألحاديثَالنبويةَالدالةَعمىَجوازَالجرحَمايمي:

المَّذوِ 

اسذتَْأ َذ َن ر ُجذ ٌل َعَمذى ر ُس ِ
 ما رواه ُع ْذروةُ ْب ُذن ُّالزَب ْي ِذر أ َّ
ذول
َن َعائِ َشذ َة  أ ْ
َخَب َرتْذوُ َقاَل ْ
ذتْ :
َ
َ
َ
ِ
ِ
ذيرة ،أَو ْابذ ُذن اْل َعشذ ِ
ِ
ول
ذتَ :يذذا َر ُس ذ َ
ْ
(ائ ذ َذ ُنوا لَذذوُ بِذ ْذئ َس أ ُ
ذيرة)َ ،فمَ َّمذذا َد َخذ َذل أ ََال َن لَذذوُ اْل َكذ َذبل َمُ ،قْمذ ُ
َ
َخذذو اْل َعشذ َ ْ
الن ِ
ذاس َمذ ْذن تََرَكذوُ َّ
َي َعائِ َشذةُ ،إِ َّن َشذ َّذر َّ
ذاس
ذت لَذذوُ اْل َك َذبل َم ،قَذ َ
ذت ،ثُذ َّذم أَلَ ْن َ
ذت الَّذ ِذذي قُْم َ
المَّ ِذو ،قُْم َ
ذال( :أ ْ
النذ ُ
ِ ِ ()2
َّ ِ
أ َْو َوَد َعذذوُ َّ
ذي  لمرجذذل :بذذئس
ذاس اتّْقَذ َ
النذ ُ
ذاء فُ ْحشذذو)  ،وقذال الخطيذذب البيذذدادي" :ففذذي قذذول النبذ ّ
ذال:
َف َق َ

رجذذل العشذذيرة؛ دليذذل عمذذى َّ
المخبذذر بمذذا يكذذون فذذي الرجذذل مذذن العيذذب عمذذى مذذا يوجذذب
أن إخبذذار ُ
َّ ِ
ّْ
ذي  واَّنمذا
العمم والدين من النصيحة لمسائل؛ ليس بييبة ،إذ لو كان ذلك ريبذة لمذا أطمقذو النب ّ

يبين لمناس الحالة المذمومذة منذو ،وىذي الفحذش فيجتنبوىذا،
أراد  بما ذكر فيو ،واهلل أعمم أن ّ
الج ْذرح
ال َّأنو أراد الطعن عميو ،والثمب لو ،وكذلك أئمتنا في العمم بيذذه الصذناعةَّ ،إنمذا أطمقذوا َ
فيمن ليس بعدل؛ لئبل يتيطى أمذره عمذى مذن ال ُي َخ ُب ُذره ،فيظنذو مذن أىذل العدالذة فيحذتج بخبذره،
واإلخبار عن حقيقة األمر إذا كان عمى الوجو الذي ذكرناه ال يكون ريبة"(.)3

أماَماَيدلَعمىَالتعديل:
 م ذ ذذا رواه ْاب ذ ذذن عم ذ ذذرَ ع ذ ذ ْذن أ ْ ِ َِّ َّ ِ
ذي
ََ ُ ُ َُ َ
ُخت ذ ذذو َح ْف َ
صذ ذ ذ َة  ،أَن النب ذ ذ ّ
صالِ ٌح"(.)4
َ



ذال لَيَ ذ ذذا" :إِ َّن َع ْب ذ ذ َذد المَّ ذ ذ ِذو َر ُج ذ ذ ذ ٌل
َق ذ ذ َ

( )1مسمم ،مقدمة صحيح مسمم /باب وجوب الرواية عن الثقات ،وترك الكذابين (ج.)8/1

ي :صذذحيح البخذذاري،األدب /لذذم يكذذن َّ
تفحشذذا( ،ج( ،)13/8ح ،)6032و ِكتَذذاب:
ذي
النبِذ ُّ
فاحشذذا وال ُم ً
ً
( [ )2البخذذار ّ
األدب ،بذاب :مذذا يجذذوز مذذن ارتيذذاب أىذذل الفسذاد والريذذب(،ج( ،)17/8ح ،)6054وأخرجذذو اإلمذذام مسذذمم فذذي
صحيحوِ ،كتَاب :البِّْر والصّْمة واآلداب ،بابُ :مدا ارِة َم ْن ُيتَّقى فُحشو(،ج( ،)2002/4ح.)2591
( )3الخطيب البيدادي ،الكفاية ص.158
الص ذذحابة /مناق ذذب عب ذذد اهلل ب ذذن عم ذذر ب ذذن الخط ذذاب( ،ج،)25/5
([ )4البخ ذذاري :ص ذذحيح البخ ذذاري ،فض ذذائل َّ
الصذذحابة ،بذذاب :مذذن فضذذائل
(ح )3741و(ح ،)3742وأخرجذذو اإلمذذام مسذذمم فذذي صذذحيحوِ ،كتَذذاب :فضذذائل َّ

عبد اهلل بن عمر( ،ج( ،)1927/4ح.])2478
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ثالثاًَ:منَاإلجماعَ َ:
أئمذذة أىذذل الحذذديث( )1عمذذى َّ
الفسذذاق ال ُيعذ ُّذد ريبذذة
أن جذذرح الذذرواة ،وأىذذل البِذذدع و َّ
لقذذد أجمذذع َّ
اجب عند الحاجة وضرورة دينية شرعية:
َّ
محرمة ،بل ىو و ٌ
الخطيبَالب ْغدادي" :أَجمع أى ُل العمذم عمذى أََّنذو ال ُيقبذل َّإال خبذر العذدل كمذا أََّنذو ال تُقبذل َّإال
 قالََ
أن ُيسذأل عنيمذا ،أو
شيادة العدل ،وَل َّما ثبت ذلك وجب متى َلذم تُ ْع َذر ْ
المخبِذر وال َشذاىد ْ
ك َعدالذة ُ
ُيستخبر عن أحواليمذا أىذل المعرفذة بيمذا إذ ال سذبيل إلذى العمذم بمذا ىمذا عميذو َّإال بذالرجوع إلذى
قذذول مذذن كذذان بيمذذا عارفًذذا فذذي تزكيتيمذذا فذ َّذدل عمذذى َّأنذذو ال بذذد منذذو"( ،)2وقذذال فذذي موضذذع آخذذر:

"أىذذل العمذذم أجمع ذوا عمذذى َّ
أن الخبذذر ال يجذذب قبولذذو ّإال مذذن العاقذذل الصذذدوق المذذأمون عمذذى مذذا

الج ْرح لمن لم يكن صدوًقا في روايتو"(.)3
ُيخبر بو ،وفي ذلك دليل عمى جواز َ

سـمم" :أن الواجذذب عمذذى كذل أحذذد عذرك التمييذذز بذذين صذحيح الروايذذات وسذذقيميا،
 وقـالَاإلمــامَ َُم ْوثقذذات النذذاقمين ليذذا مذذن المتيمذذين ،أن ال يذذروي منيذذا إال مذذا عذذرك صذذحة مخارجذذو ،والسذذتارة فذذي

ناقميو ،وأن يتقي منيا ما كان منيا عن أىل التيم والمعاندين من أىل البِدع"(.)4

َرابعاًَ:ضوابطَالجرحَوالتعديلَ .
لقذد اختمذك العممذذاء فذي تجذريح الذرواة ،فمذذنيم مذن أجذازه ،ومذذنيم مذن قذذال بعذدم جذوازه،
حيث اعتبره بعضيم بابًا من أبواب الييبة ،لذا كذان البذد مذن وضذع ضذوابط ليذذه المسذألة ررذم
صرحوا بذلك ،وقاموا بيذا الواجب ما يمي:
) (1ومن ىؤالء األئمة الذين َّ
ُشذ ْذعبة بذذن َّ
الحجذذاج (ت  160ى ذذ) ،سذذفيان الثذذوري (ت161ه) ،مالذذك بذذن أنذذس (ت179ى ذذ) ،عبذذداهلل بذذن
القطَّ ذذان (ت198ىذ ذذ) ،يحي ذذى ب ذذن مع ذذين
المب ذذارك (ت181ىذ ذذ) ،اب ذذن مي ذذدي (ت189ىذ ذذ) ،يحي ذذى ب ذذن س ذذعيد َ
الم ذذديني (ت234ىذ ذذ)،أحمد ب ذذن حنب ذذل (ت 241ىذ ذذ) ،محم ذذد ب ذذن إس ذذماعيل البخ ذذاري
(ت233ىذ ذذ) ،عم ذذي ب ذذن َ
(ت256ىذذ)ُ ،م ْسذمِم بذن َّ
ّْجسذذتاني
الحجذذاج النيسذابوري (261ىذذ) ،أبذو زرعذذة الذرازي (ت264ىذذ) ،أبذو داود الس ْ
(ت 275ى ذذ) ،أبذذو حذذاتم ال ذرازي (ت277ه) ذذ ،النسذذائي (ت303ى ذذ)،ابن أبذذي حذذاتم (ت327ى ذذ) ،ابذذن حبذذان

الح ذا ِك ُم َّ
الن ْي َس ذ ُابوري (ت405ى ذذ) ،الخطيذذب البي ذدادي (463ى ذذ) ،النذذووي
(354ى ذذ) ،الذذدارقطني (ت385ى ذذ)َ ،
(ت676ىذ ذذ) ،ال ذذذىبي (748ىذ ذذ) ،الع ارق ذذي (ت806ىذ ذذ) ،اب ذذن حج ذذر (ت852ىذ ذذ) ،الس ذذخاوي (ت901ىذ ذذ)،
وريرىم من العمماء.
( )2الخطيب البيدادي ،الكفاية ص.141
( )3المرجع السابق (ص.)157
( )4مسمم ،مقدمة صحيح مسمم /باب وجوب الرواية عن الثقات ،وترك الكذابين (ج.)8/1
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ثبذذوت مش ذذروعيتيا؛ ك ذذي تصذذان أعذ ذراض الن ذذاس ،وال يذذدخل اإلخب ذذار ع ذذن أح ذواليم إل ذذى الييب ذذة
المحرمة.
َّ
صعباَّ ،
ذورث مذع
أمر
الج ْرح ًا
ورَّبمذا ُي ُ
ذق اهلل مذع ح ّ
فإن فيو ح ّ
ً
قال المكنوي" :لما كان َ
ذق اآلدمذيُ ،
ذرر فذذي الذذدنيا ،مذذن المنذذافرة والمقذذت بذذين النذذاس ،واَّنمذذا
قطذذع النظذذر عذذن الضذذرر فذذي اآلخ ذرة ضذ ًا

حكموا كما يمي بِأََّنوُ:
ُج ّوز لمضرورة الشرعيةُ ،
 ال يجوز الجرح بما فوق الحاجة-

عدم االكتفاء عمى نقل الجرح فقط فيمن وجد فيو الجرح والتعديل كبلىما من النقاد .

 عذذدم جذذرح مذذن ال يحتذذاج الذذى جرحذذو ومنع ذوا مذذن جذذرح العممذذاء الذذذين ال يحتذذاج الذذييم فذذيرواية االحاديث ببل ضرورة شرعية"(.)1

مت :إن ىذه األدلة كميا تدل عمى مشروعية الجرح والتعديل ،وعمى جوازه بشروط ،وأن ىذه
ََََق َُ
الضوابط الشرعية لم تشرع إال لضرورة حفظ السذنة النبويذة ،وىذي مسذؤولية عظيمذة ،وواجذب دينذي

وشرعي.

ُّ
ابعَ:طبقاتَالنقَّادَفيَالجرحَوالتعديلَ .
المطمبَالر
اصطالحاَ :
أولَ:الطَّ َبقةَلغةًَو
ً
ً

الطَّ َبقــةَلغ ـ ًَة :قذذال ابذذن فذذارس" :مذذادة طبذذق :الطذذاء والبذذاء والقذذاك أصذذل صذذحيح واحذذد ،وىذذو يذذدل

عمذذى وضذذع شذذيء مبسذذوط عمذذى مثمذذو حتذذى ييطيذذو .مذذن ذلذذك الطبذذق .تقذذول :أطبقذذت الشذذيء عمذذى
الشذذيء ،فذذاألول طبذذق لمثذذاني؛ وقذذد تطابقذذا ،ومذذن ىذذذا قذذوليم :أطبذذق النذذاس عمذذى كذذذا ،كذذأن أق ذواليم
تساوت حتى لو صير أحدىما طبقا لآلخر لصمح .والطبق :الحال"(.)2

قةَاصطالحاَ َ:
الطَّ َب
ً

ِ
اإلس َذن ِاد فقذط؛ ب َّ
"قوم تََقاربوا في الس ّْ
ذأن يكذون شذيوخ
اإلس َذناد ،أو فذي ْ
ّْن و ْ
قالَالسيوطي :ىم ٌ
يوخو"(.)3
اآلخ ِر ،أو ُي َقاربوا ُش َ
ىذا ُىم شيوخ َ
ويرىَابنَحجر :أنيا "عبارة عن جماعة قد اشتركوا في السّْن ولقاء المشايخ"(.)1

) (1المكنوي ،الرفع والتكميل (ص.)57
( )2ابن فارس ،معجم مقاييس المية (ج.)439/3
الراوي (ج.)518/2
( )3السيوطي ،تدريب َّ
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قمتَ:إن تعريك السيوطي أشمل من تعريك ابن حجرّْ ،
ولكني أرجح قذول اإلمذام ابذن حجذر ،فذإن

الطبقة ىي الجيل المشترك في اإلسناد ،واالشتراك في اإلسناد رالبًا مبلزم لبلشتراك في السنَ .

قاتَالنقَّ
ادَفيَالج ْرحَوالتَّ ْع ِديلَ .
َُّ
ط َب
ثانياَ َ:
َ
ً

اجتيد العمماء في ذكر ُّ
النقَّذاد وبيذان طبقذاتيم ،وسذأذكر بعضذاً مذن ىذؤالء العممذاء ،وأرتذبيم

حسب الوفيات:

اإلمامَابنَع ِديَالجرجاني(ت365:ه):
َ

ذتجاز تكذذذيب مذذن تبذ ّذين كذبذذو مذذن
ذكذذر ابذذن عذذدي عذذدداً مذذن النقذذاد ،فقذذالِ « :ذ ْكذ ُذر مذذن اسذ َ
طَبقذذات( ،)2أوليذذا:
َّ
ذحابة والتَّذذابِعين ومذذن بعذذدىم إلذذى يومنذذا ىذذذا رجذ ًذبل رجذ ًذبل ،»...وجعميذذم سذذبع َ
الصذ َ
ذحابة  وآخرىذذا :ط َبقذذة مذذن ُّ
بل" :قذذد
طَبقذذة َّ
النقَّذذاد أدرك ابذذن َعذ ِذدي أياميذذا ،واختذذتم كبلمذذو قذذائ ً
َ
الصذ َ
ذحابة والتَّذذابِعين ،وتذذابعي التَّذذابِعين،
الر َجذذال مذذن َّ
ذكذذرت أسذذامي مذذن اس ذتجاز لنفسذذو الكذذبلم فذذي ّْ
الصذ َ
ومن بعدىم طََبقَةً طََبقَةً ،إلى يومنا ىذا ،ومن الصحابة :عمر بن الخطذاب ،عمذي بذن أبذي طالذب،
عبداهلل بن عباس ،عائشة أم المؤمنين ،عبادة بن الصامت ..الخ"(.)3

"ذكرت فذي ِكتَ ِ
ذاب "المذزكين ل ُذرَواة األخبذار" ،أنيذم
ابوريَ(ت405:ه) فقال:
س َُ
النَْي ََ
اك َُمَ ََّ
الح َِ
 وأماَ ََُ
عمى عشر طََبقات في كل عصر منيم أربعذة ،وىذم أربعذون رج ًذبل ،فالطبقذة األولذى مذنيم :أبذو
جرحذوا ،وعذ َّذدلوا ،وبحثذوا عذن صذذحة الروايذذات،
بكذر ،وعمذذر ،وعمذي ،وزيذذد بذذن ثابذت ،فذذإنيم قذذد َّ

وسقيميا"(.)4

س ُّ
اَفيَالرَواةَباعتباراتَثالثةَ َ:
مَالنقَّادَالذينَتكمَّمو
 وأماَالذىبــيَ(ت748:ه)َفقدَقَ َُّّ

الرَواة ،قال اإلمام الذىبي" :اعممَ -ى َداك اهللَّ -
أن
ََََالعتبارَاألولَ:باعتبار من تَكمَّموا فيو من ُّ
الج ْرح والتَّ ْع ِديل ،عمى ثبلثة أقسامَ َ:
الناس قولَيم في َ
الذين قَبِ َل ُ
الرازي.
الرَواة ،كابن معين ،وأبي حاتم َّ
 .1قسم تَكمَّموا في أكثر ُّ
 .2وقسم تَ َّ
الرَواة ،كمالك ،وشعبة.
كمموا في كثير من ُّ

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن حجر ،نزىة النظر (ص.)134
( )2ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ص.)138 -47
( )3المرجع السابق( ،ص .)139
الحا ِك ُم َّ
الن ْي َس ُابوري ،معرفة عموم الحديث (ص.)52
)َ (4
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 .3وقسم تَكمَّموا في الرجل بعد الرجل ،كابن عيينة ،والشافعي(.)1

يبل" ،قذال الذذىبي :أن الكذل أيضذًا
والعتبارَالثاني :باعتبذار أحكذاميم عمذى ال ُّذرَواة َج ْر ًحذا وتَ ْع ِذد ً
عمى ثبلثة أقسام:

 .1قسم منيم في الجذرح متثبذت فذي التعذديل ييمذز الذراوي بذاليمطتين والذثبلث ويمذين بذذلك حديثذو،

فيذا إذا وثق شخصاً فعض عمى قولو بناجذيك وتمسذك بتوثيقذو واذا ضذعك رجذبلً فذانظر ىذل

وافقو ريره عمى تضعيفو إن وافقو ولم يوثق ذلك أحد من الحذذاق فيذو ضذعيك وان وثقذو أحذد

فيذا الذي قالوا فيو ال يقبل تجرحو إال مفس اًر يعنذي ال يكفذي أن يقذول فيذو ابذن معذين مذثبل ىذو
ضذذعيك ولذذم يوضذذح سذذبب ضذذعفو وريذره قذذد وثقذذو فمثذذل ىذذذا يتوق ذك فذذي تصذذحيح حديثذذو وىذذو

إلى الحسن أقرب وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون.

 .2قسم في مقابمة ىؤالء كأبي عيسى الترمذي ،والح ِ
اك ُم َّ
الن ْي َس ُابوري ،وأبي بكر البييقي
َ
متساىمون.
 .3وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون ومنصفون"(.)2
ََََََََوالعتبــارَالثالــث :باعتبذذار طََب َقذذاتيم واألزمنذذة التذي عاشذوا فييذذا ،وقذذد تَ َكمَّذذم الحذذافظ الذذذىبي
ذحابة  وتطورىذا ،إلذى أن وصذل إلذى
الر َجذال بعذد انقذراض عصذر َّ
في البدايذة عذن حركذة َن ْقذد ّْ
الص َ
العصر الذي انقرض فيو عامة التَّابِعين في حذدود الخمسذين ومائذة ىجريذة ،حيذث تكمّذم طائفذة مذن
طَبقذات ُّ
الن َّقذاد ،فقذال" :فنشذرع اآلن بتسذمية مذن
الجيابذة في التوثيق والتضعيك ،ثم شرع فذي بيذان َ
ذوق مذن يسَّذر اهلل-تَ َعذاَلى -مذنيم ،عمذى الطََّبقذات واألزمنذة،
كان إذا تكمَّم في ّْ
ون ُس ُ
الر َجال قُبِ َذل قولذوَ ،
بمّْنو"( ،)3وقد صنفيم الذىبي إلى اثنتين وعشرين طبقة( ،)4أوليا :طََبقذة أتبذاع
واهلل الموفق ّ
لمسداد َ
التَّابِعين ،وآخرىا :طََبقة شيوخو وأقرانو.

( )1الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)171
( )2المرجع السابق( ،ص.)172 -171
( )3المرجع نفسو.
( )4المرجع نفسو( ،ص.)227 -175
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المطمبَالخامسَ:مراتبَالجرحَوالتعديلَعندَاإلمامَابنَحجرَ .
إن م ارتذذب الجذذرح والتعذذديل متقاربذذة لذذدى العممذذاء ،وان لكذذل واحذذد مذذنيم عبا ارتذذو الخاصذذة بذذو
فذذي ى ذذا المجذذال ،وخشذذية لئلطالذذة؛ سذذأكتفي بذذذكر م ارتذذب الجذذرح والتعذذديل عنذذد اإلمذذام ابذذن حج ذر،
والتي قسميا إلى اثنتى عشر مرتبةُّ ،
لمج ْرح.
ست مراتب لمتعديل،
ٌ
وست أخرى َ

أماَمراتبَالتعديلَ :
األولى :الصحابة  ،وذلك لشرفيم.
الثانية :من أ ّْ
ُكد َمدحذو إمذا بأفعذل" :كذأوثق النذاس" ،أو بتكريذر الصذفة لفظذاً "كثقذة ثقذة" ،أو معنذى:
"كثقة حافظ".
الثالثة :من أفرد بصفة" :كثقة" ،أو "متقن" ،أو "ثَْبت" ،أو "عدل".
الرابعة :من قصر عن درجة الثالثذة قمذيبلً ،واليذو اإلشذارة "بصذدوق" ،أو "ال بذأس بذو" ،أو "لذيس بذو

بأس".

بل ،واليذذو اإلشذارة" :صذدوق سذذيء الحفذظ" ،أو "صذدوق ييذذم"،
الخامسـة :مذن قصذذر عذن الرابعذة قمذي ً

أو "لذذو أوىذذام" ،أو "يخطذذئ" ،أو "تييذذر بذذأخرة" ،ويمتحذذق بذذذلك مذذن رمذذي بنذذوع مذذن البدعذذة ،كالتشذذيع
والقدر ،والنصب ،واإلرجاء ،والتجيم ،مع بيان الداعية من ريره.

السادســة :مذذن لذذيس لذذو مذذن الحذذديث إال القميذذل ،ولذذم يثبذذت فيذذو مذذا يتذذرك حديثذذو مذذن أجمذذو ،واليذذو

اإلشارة بمفظ" :مقبول" ،حيث يتابع ،واال "فمين الحديث"(.)1

اتبَالج ْرحَفييَ :
أماَمر
َ
األولىََ:من روى عنو أكثر من واحد ولم يوثق ،واليو اإلشارة بمفظ :مستور ،أو مجيول الحال.
الثانيةَ:من لم يوجذد فيذو توثيذق لمعتبذر ،ووجذد فيذو إطذبلق الضذعك ،ولذو لذم يفسذر ،واليذو اإلشذارة
بمفظ :ضعيكَ .
الثالثةَ:من لم َيرو عنو رير واحد ،ولم يوثق ،واليو اإلشارة بمفظ :مجيول.

) )1ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)1
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الرابعةَ:من لم يوثَّق البتة ،وضذعك مذع ذلذك بقذادح ،واليذو اإلشذارة :بمتذروك ،أو متذروك الحذديث،
أو واىي الحديث ،أو ساقطَ .
الخامسةَ:من اتيم بالكذبَ .
السادسةَ:من أطمق عميو اسم الكذب ،والوضع (.)1

) )1ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)1
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

الفصلَالثاني َ
منيجَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَتعديلَالرواة َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

المبحثَاألول َ

َمصطمحاتَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَالتعديلَومدلولتيا
في ىذذا المبحذث البذد مذن اسذتقراء مصذطمحات التعذديل عنذد اإلمذام أبذي بكذر اإلسذماعيمي،
واالجتياد في بيان مدلول ىذه المصطمحات ،لموصول إلى المعنى الصحيح والمراد منيا.
قذذال ابذذن َكثِيذذر" :والواقذذك عمذذى عبذذارات القذذوم َيفيذذم مقاصذذدىم بمذذا َع ذ َرك مذذن عبذذاراتيم فذذي
رالذذب األح ذوال ،وبق ذرائن تُرشذذد إلذذى ذلذذك"( ،)1والمقصذذود ب"المصذذطمحات" ليذذة واصذذطبلحاً ،كمذذا

يمي:

طمحاتَلغةَ :
صَ
َ:الم ْ
أولً ُ

صذ ذ ِطبلح"(،)2
اصذ ذ َ
صذ ذ َ
صذ ذ َ
طَمح ،والمص ذذدر من ذذو "اال ْ
طَمح اس ذذم مفع ذذول م ذذن ْ
الم ْ
جم ذذع ُم ْ
طمح ،و ُ
الصّمح ،قال ابن فارس" :صذمح :الصذاد والذبلم والحذاء أصذ ٌل واح ٌذد يذدل عمذى خذبلك
ويأتي بمعنى ُ

()3
"اص ذطَمح القذذوم :زال مذذا بيذذنيم مذذن خذذبلك ،واصذذطمحوا عمذذى األم ذر أي تعذذارفوا عميذذو
الفسذذاد"  ،و ْ
واتفقوا"(.)4

َثانياًَ:المصطمحاتَاصطالحَاًَ :
المصطمحَفيَالصطالحَلوَعدةَتعريفاتَمنياَ :
إنَ
ّ
عرفذو الكفذوي بقولذذو" :إخذراج الشذيء عذذن المعنذى الميذذوي إلذى معنذى آخذذر ،لبيذان المذراد،
َّ

رالبا في العمم الذي تحصل معموماتو بالنظر واالستدالل"(.)5
ويستعمل االصطبلح ً

وقذذال التَّيَذذانوي" :ىذذو اتفذذاق قذذوم عمذذى تسذذمية شذذيء باسذذم بعذذد نقم ذو عذذن موضذذعو األول
لمناسذ ذذبة بينيمذ ذذا ،كذ ذذالعموم والخصذ ذذوص أو لمشذ ذذاركتيما فذ ذذي أمذ ذذر أو مشذ ذذابيتيما فذ ذذي وصذ ذذك أو
ريرىما"(.)6

) (1ابن كثير ،اختصار عموم الحديث (ص.)321
) (2أحمد مختار ،معجم المية العربية المعاصرة (ج.)1314/2
) (3ابن فارس ،معجم مقاييس المية (ص.)574
) (4إبراىيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط (ج.)520/2
) (5الكفوي ،الكميات معجم في المصطمحات والفروق الميوية (ص .)130–129
) (6التيانوي ،كشاك اصطبلحات الفنون والعموم اإلسبلمية (ج.)822/2
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مــت :وكذذل ىذذذه التعريفذذات متقاربذذة فذذي المعنذذى ،ومتشذذابية فذذي األلفذذاظ ،وا ّن المتعمذذق فذذي
َََََق َُ
الر َجذذال يذذرى َّ
أن لكذذل ناقذذد مصذذطمحاتو ،وتعبي ارتذذو الخاصذذة التذذي يسذذتخدميا فذذي تعذذديل الذ ُّذرواة
كتذذب ّْ
أحيانذا؛ وىذذذا
أو تجذريحيم ،وىذي مصذذطمحات وعبذارات متنوعذذة فذي ألفاظيذا ،مختمفذذة فذي مذذدلوالتيا
ً
الناقذذد الذذذي أطمقيذذا ،ومقصذذوده منيذذا ،واخذذتبلك
يرجذذع الخذذتبلك أح ذوال الذذرواة ،وباعتبذذار اإلمذذام ّ
الر َجذال
عصره ،ورير ذلك من القرائن واالعتبارات ،لذا يجب عمذى ك ّْذل مذن أراد البحذث فذي أحذوال ّْ

معرفذة مذدلوالت ىذذه المصذذطمحات والعبذارات واستقصذائيا جيذداً ،ود ارسذذتيا بذورع تذام ،دون ميذذل أو

ىوى ،لمعرفة ما ىو المراد الصحيح منيا.

تام ،وبر ٍ
قال اإلمام الذىبي" :والكبلم في الرواة يحتاج إلى ورٍع ٍ
اءة من اليوى والميل،
ٍ
كاممة بالحديث ،وعممو ورجال و ،ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين
وخبرٍة
المتَجاذبة ،ثم أىم من ذلك أن نعمم باالستقراء التام ُع ْرك ذلك اإلمام الجيبذ،
ذلك من العبارات ُ
واصطبلحو ،ومقاصده ،بعباراتو الكثيرة"(.)1
الر َجال ،ككتاب ابن أبي حاتم يعني الجرح
وقال اإلمام السَّخاوي" :فمن نظر في كتب ّْ
ِ
ي ،والتيذيب ،وريرىا ،ظفر بألفاظ كثيرة ،ولو اعتنى بارع بتتبعيا،
والتعديل ،والكامل البن َعد ّ
حسنا ،وقد كان
ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابية ليا ،مع شرح معانييا لي ًة و
اصطبلحا ،لكان ً
ً

شيخنا

()2

يْم يج بذكر ذلك فما تيسر ،والواقك عمى عبارات القوم يفي م مقاصدىم بما عرك من

عباراتيم في رالب األحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك"(.)3

وفيما يمي عرض لمصطمحات اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في تعديمو ل ُّمرَواة ،مع
االجتياد قدر المستطاع في بيان مدلوالتيا.

مصطمحاتَالتعديلَالتيَاستعممياَاإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيمي:
َّ
أحيانذذا فذذي تعذذديل الذ ُّذرواة،
إن لكذذل ناقذذد مصذذطمحاتو وعبا ارتذذو التذذي يسذذتعمميا لفظًذذا وداللذذة
ً
نوعذة فذي تعديمذو لم ُّذرواة ،وقذد وافذق فذي معظميذا بقيذة
الم َّ
ولئلمام أبي بكر اإلسماعيمي مصذطمحاتو ُ
ُّ
النقاد في الداللة ،والمعنى ،وىي كما يمي:

«الحافظ الثقة الثبت»« ،الثقة المذأمون«« ،الحذافظ الصذدوق»« ،الشذيخ الثبذت الفاضذل»،
«ثبت صاحب حديث»« ،صدوق ثقة»« ،صذدوق ثبذت»« ،صذدوق ثبذت يعذرك الحذديث»« ،كذان
) (1الذىبي ،الموقظة في مصطمح الحديث (ص.)82
) (2اإلمام ابن حجر.
) (3السخاوي ،فتح المييث (ج.)278 -277 /2
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أحذذد األثبذذات»« ،الثبذذت»« ،الحذذافظ»« ،يحفذذظ»« ،صذذدوق»« ،صذذدوق نبيذذل»« ،صذذدوق محذذدث
جرجان في أيامو».
وفيما يمي دراسة تفصيل لمعظم مصطمحاتو وبيان مدلوالتيا:

المطمبَاألولَ :تأكيدَالتعديلَبتكرارَالصفةَ .
ومذذن مصذذطمحات اإلمذذام أب ذي بكذذر اإلسذذماعيمي فذذي التعذذديل أن يؤكذذد التعذذديل بتك ذرار
نوعذة ،ومتعذددة ،ولقذد أطمقيذا فذي حذق ثبلث ٍذة مذن ال ُّذرواة ،ومذن
الصّْفة ،وكانذت تمذك المصذطمحات ُم َّ
الرواة ما يمي:
ىؤالء ُّ
الف ْرَىياني ،وقال فيو" :الحافظ الثقة الثبت"(َ .)1
َ -ع ْبد اهلل بن ُم َح َّمد َ

 .1عبذذد اهلل بذذن صذذالح بذذن عبذذد اهلل بذذن َّ
ي( ،)2وقذذال فيذذوَ:
الضذذحاك ،أبذذو ُم َح َّمذذد المعذذروك بالبخذذار ّ
"ثقة ثبت"( ،)3ومرة "صدوق ثبت"(.)4
الح َسن ُّ
الدوري(" :)5ثقة مأمون"(.)6
َ .2ع ْبد اهلل بن ُم َح َّمد أبو َ
ومنَأىلَالجرحَوالتعديلَمنَعدََّىذهَاأللفاظَمنَالمرتبةَاألولىَلمراتبَالتعديلَ،منيمَ :
الرواة المقبولين ىي ثبت حجة ،وثبت حافظ،
 .3قال َاإلمام َالذىبي :أن أعمى العبارات في ّ
وثقة متقن ،وثقة ثقة ،وىذا يعني أنو جعل ألفاظ تأكيد التعديل بتكرار الصفة سواء كان ىذا
التكرار معنى أو لفظًا أعمى العبارات(.)7

العََراقــي" :المرتبذذة األولذذى العميذذا مذذن ألفذذاظ التعذذديل ،ولذذم يذذذكرىا ابذذن أبذذي حذذاتم ،وال ابذذن
 .4قــالَ َِ
الصبلح فيما زاده عميو ،وىي :إذا كرر لفظ التوثيق المذكور في ىذه المرتبة األولذى ،إمذا مذع
تبذاين المفظذذين ،كقذذوليم" :ثبذت حجذذة" ،أو "ثبذذت حذافظ" ،أو "ثقذذة ثبذذت" ،أو "ثقذة مذذتقن" أو نحذذو

ذل ذذك ،وام ذذا م ذذع إع ذذادة المف ذذظ األول ،كق ذذوليم :ثق ذذة ثق ذذة ،ونحوى ذذا .وى ذذذا المذ ذراد بق ذذولي( :ول ذذو

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)663 /2
) (2ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم (ج ،)177 /13الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)89 /7
) (3الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11
) (4اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)692/2
) (5الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)105 /10
) (6السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)230
) (7انظر :الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)4 /1
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أعدت ذ ذذو) ،أي :ل ذ ذذو أع ذ ذذدت المف ذ ذذظ األول بعين ذ ذذو ،فيذذ ذذذه المرتب ذ ذذة أعم ذ ذذى العب ذ ذذارات ف ذ ذذي الذ ذ ذذرواة

المقبول"(.)1

وقالَالسيوطي:
َّ

مذ ذ ذ ذ ذ ذذا جذ ذ ذ ذ ذ ذذاء ِفيذ ذ ذ ذ ذ ذ ِذو أَ ْفع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُل التَّ ْف ِ
ضذ ذ ذ ذ ذ ذذيل
َ
َ َ
َ
ِ
أ َْو َن ْحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُذوهُ َن ْحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو "إَِل ْيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو اْل ُم ْنتَيَذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى"
()2
ٍ ِ
ِ
ذورُد"
َب ْع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُذد بمَ ْف ذ ذ ذ ذ ذ ذذظ أ َْو ب َم ْعًن ذ ذ ذ ذ ذ ذذى ُيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َ

"وأَرَف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع األَْل َف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِ
ذاظ ِف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي التَّ ْع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِذد ِ
يل
َْ
ُ
الن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِ
َك "أوثَ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِ
ق َّ
ذاس" َو َمذ ذ ذ ذ ذ ذذا أَ ْش ذ ذ ذ ذ ذ ذ َذبيَيَا
ْ
ِ
ِ
َّ
ثُذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َّذم ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذي ُك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّْذرَر م َّم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ُي ْف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ َذرُد

وقــالَاألثيــوبي" :وحاصذذل معنذذى البيذذت :أنذذو يمذذي المرتبذذة األولذذى مذذا ُكذذرر مذذن األلفذذاظ التذذي تذذذكر
فذذي المرتبذذة التذذي بعذذد ىذذذه مفذذردة س ذواء كذذررت بمفظيذذا أو بمعناىذذا؛ ألن التأكيذذد الحاصذذل بذذالتكرار
بل يكون أعمى منيا"(.)3
فيو زيادة عمى الكبلم الخالي منو ،وعمى ىذا فما زاد عمى مرتين مث ً

والمقصود بيذه المصطمحات اإلشارة إلذى مرتبذة الذراوي الرفيعذة فذي التعذديل ،أو اإلشذارة

إلى مرتبة الراوي العالية في الفقو ،أو الزىد ،أو رير ذلك ،وأكثر ما تطمق في المحدثين(.)4

وكانت مصطمحات ىذه المرتبة عند اإلمذام أبذي بكذر اإلسذماعيمي ىذي أعمذى مصذطمحات

التعديل عنده ،واهلل أعمم.

المطمبَالثانيَ:التعديلَبصفةَواحدةَتدلَعمىَالضبط.
المصطمحَاألول"َ:كانَثبتاً""َ،أحدَاألثبات"َ .
تعد ىذه األلفذاظ مذن ألفذاظ التعذديل بصذفة واحذدة تذدل عمذى الضذبط ،وقذد ع َّذدل بيذا اإلمذام
أبو بكر اإلسماعيمي أربعًا وعشرين راويًا ،وكان استعمالو ليا عمى وجيينَ :
َاألولَ:اســـتعمالًَمطمقــــاًَبــــدونَزيــــادة ،حي ذذث يفي ذذد ى ذذذا االس ذذتعمال إل ذذى التَّ ْع ذ ِذديل التَّ ذذام لم ذ َّذراوي
والتوثيق ،من ذلك:
ان ثَْبتًا"(.)5
وسك ْبن َى ُارون ْبن زَيادَ " :ك َ
 قولو في حقَ :ى ُارون ْبن ُي ُ-

وقولو عن الييثم بن خمك ،أبو محمد ُّ
الد ِ
ي" :أحد األثبات"(.)1
ور ّ

) (1العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (ج.)370 /1
) (2السيوطي ،ألفية السيوطي (ص.)58
) (3األثيوبي ،شرح األثيوبي عمى ألفية السيوطي (ج.)361 /1
) (4انظر :المأربي ،شفاء العميل (ص.)88
) (5السيمي ،سؤاالت حمزة السيمي لمدارقطني (ص.)192

54

ِ
البرَبذري(:)2
الثاني :استعمالًَمقيداًَبزيادةَ،ولقد استعممو فذي حذق َع ْبذد اهلل بذن ُم َح َّمذد ،أبذي ُم َح َّمذد َ

"الشيخ الثبت الفاضل"(َ .)3

َََََََََََوالَثَّبتَلغة" :دوام الشذيء ،يقذال :ثبذت ثباتذاً وثبوتذاً ،ورجذل ثبذت وثبيذت ،قذال طرفذة فذي
()4

الثبيت :فاليبيت

ال فؤاد لو  ...والثبيت ثبتو فيمو"(.)5

أماَالثَّبتَاصطالحَاًَ:فيوَ"الثابت القمب والمسان والكتاب والحجة"(.)6
الجّْي ذد
الصذذنعاني" :حجذذة ،أو ثبذذت حذذافظ ،أو ثقذذة ثبذذت ،أو ثقذذة مذذتقن ىذذو الضذذابطُ َ
وقذذال ّ
ِ
الضبط ،فبل بد حينئذ مما يدل عمى العدالة فإذا قال :ثبت؛ أفاد ذلك وزيذادة فذإن معنذاه مذا تطمذئن
بذو الذنفس وتقنذذع بذو ،فيثبذذت عنذدىا؛ أي ال تطمذذب عميذو مزي ًذدا ،إذ ذلذذك ال يكذون إال لمذذن جمذع مذذع
الضبط العدالة (.)7
وي ُّ
عد لفظ "الثبت" من مراتب التعديل ،ويقع في المرتبة األولى عند ابن أبي حاتم(،)8
ُ
()11
()10
()9
وابن الصبلح  ،بينما ُي ُّ
عد من الثانية عند الذىبي  ،والعراقي  ،ومن الثالثة عند ابن
()12
السيوطي( ،)13ومن الرابعة عند السخاوي(.)14
حجر  ،و ّ

المصطمحَالثاني :التعديلَبمفظةَ"ثقة"َمعَزيادةَصفةَ .
=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1المأربي ،شفاء العميل (ص .)256
) (2الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج ،)313 /11الزركمي ،األعبلم (ج.)119 /4
) (3اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)665/2

) (4اليبِيت ىو :الجبان الذاىب العقل ،انظر :إبراىيم مصطفى ،وآخرون ،المعجم الوسيط (ج.)968/2
) (5ابن فارس ،معجم مقاييس المية (ج.)399 /1
( )6السخاوي ،فتح المييث بشرح ألفية الحديث (ج.)115/2

( )7محمد الصنعاني ،توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار (ج.)160/2
) )8ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)37 /2
) )9ابن الصبلح ،معرفة أنواع عموم الحديث (ص .)122
) )10الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)4 /1
) )11العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (ج.)371 /1
) )12ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)74
) (13السيوطي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج.)405 /1
) )14السخاوي ،فتح المييث بشرح ألفية الحديث (ج113 /2ص.)118-
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ِ
الثقَة"َ :من َج َم َع الوصفين :العدالة ،وتمام الضبط" ( ،)1والعدالةَّ :
الراوي
أن يكون َّ
()2
الراوي
َن يكون َّ
بالياً ،
مسمماً ،
سالما من أسباب الفسق و خوارم المروءة  ،أما الضبط :أ ْ
عاقبلً ،
ً
()3
ظا رير َّ
طا لكتابو إن َح َّدث من كتابو .
ظا إن َح َّدث من حفظو ،ضاب ً
ميفل ،حاف ً
متيق ً

نزل عن تمام الضبط إلى أول درجات النقصان ال يقال فيو « ِث َقة» ،قال
ومن َ
()4
ِ
ص ُدوق ،أو ال بأس بو،
البقاعي " :ومن َ
نزل عن التَّمام إلى أول درجات النقصان ،قيل فيو َ
ِ َّ
المبس".
ونحو ذلك ،وال يقال فيو ث َقة إال مع اإلرداك بما يزي ُل َ
لمراوي والتوثيق ،وال
وىي من مصطمحات التَّ ْع ِديل المطمق ،وتدل عمى التَّ ْع ِديل التَّام َّ
تنصرك إلى ريره َّإال بدليل.
و التوثيذذ ذ ذ ذذق درجذ ذ ذ ذ ذذات ،والثِ َقذ ذ ذ ذ ذذة قذ ذ ذ ذ ذذد ُيخطذ ذ ذ ذ ذذئ ،قذ ذ ذ ذ ذذال اإلمذذ ذ ذ ذذام الذ ذ ذ ذ ذذذىبي" :ولذ ذ ذ ذ ذذيس ِمذ ذ ذ ذ ذذن
ح ّْد الثِقَةَّ :أنذو ال ييمَذطُ وال ي ِ
خطذئ ،فمذن الذذي َيسذمم مذن ذلذك ري ُذر المعص ِ
ذوم الذذي ال ُيقَ ّذر عمذى
ُ
ُ َ
َ
ُ
()5
خطأ" .
ومذن األلفذاظ التذذي اسذتعمميا اإلمذذام أبذو بكذر اإلسذذماعيمي" :صذدوق ثقذذة"( ،)6وسذيأتي معنذذا

تفصيل "الصدوق"َ،ومن اصطبلحاتو أيضاً قولو" :ثقة مأمون" وىذا المفظ مذن ألفذاظ المذدح الرفيذع
إمذذا فذذي اإلتقذذان ،وامذذا فذذي الذذدين ويكذذون معنذذاه «إمذذا ثقذذة مذذتقن» ،وامذذا «ثقذذة عابذذد ورع صذذادق»،

لكذذنيم قذذد يقولذذون ىذذذا عمذذى المبتذذدع؛ فيكذذون المعنذذى أنذذو عذذدل فذذي دينذذو ،ومذذا وقذذع فذذي حديثذذو مذذن

المناكير عمى سبيل الوىم ال العمد ،وقد يقولون ذلك فيمن يحافظ عمى أصولو (.)7

الوفية بما في شرح األلفية (ج.)589/1
( )1البقاعي ،النكت ّ
( )2ابن الصبلح ،مقدمة ابن الصبلح (ص.)104
( )3المرجع السابق( ،ص.)105-104
( )4البقاعي ،النكت الوفية (ج.)589/1
( )5انظر :الذىبي ،الموقظة (ص.)78

) (6ثبت أن مصطمح" :صدوق ثقة" ،تطمق عمذى الذراوي الثقذة فيكذون فييذا معنذى التوكيذد لتوثيقذو؛
وقذذد يطمقيذذا الناقذذد عمذذى مذذن يتذذردد فيذذو بذذين مرتبتذذي الثقذذة والصذذدوق ،أو الذذذي يكذذون أحيان ذاً ثقذذة

وأحياناً أخرى صذدوقاً؛ ولعذل التوسذط فذي أمرىذا ىذو األقذرب ،فيكذون معناىذا كمعنذى (ثقذة) ،إال إذا
قامت قرينة تقود إلى األخذ بمعنى أعمى أو أدنى فيصار حينئذ إلييا.

( )7المأربي ،شفاء العميل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل (ص.)477
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وقد َاستعمل َاإلمام َأبو َبكر َاإلسماعيمي َىذه َالمصطمح َاستعمالًَ َمقيدَاً َبزيادة :ويفيد

لمراوي والتوثيق ،والزيادة قد تحمل قرائن ودالالت جمية أو خفية تؤكد عمى داللة
التَّ ْع ِديل التَّام َّ
الرَواة ومروياتيم،
ّْن مدى عممو الدقيق بحال ُّ
المصطمح عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي ،وتَُبي ُ
من ذلك ،قولو في :عب ِد اهلل بن مح َّمد ،أبو ِ ِ
سمناني" :صدوق ثقة"(.)1
َْ
ُ
َُ
الحسين ال َ

المصطمحَالثالث"َ:الحافظ""َ،يحفظ"َ .
ََََََََتعد ىاتان المفظتا ن من ألفاظ التعديل بصفة واحدة تدل عمى الضبط ،ولقد أطمقيا اإلمام
أبو بكر اإلسماعيمي في حق تسعة عشر راويًا ،حيث استعمل مصطمح "الحافظ" عمى وجيينَ:
الوجوَاألولَ/استعمالًَمطمقاًَبدونَزيادة ،ومنَذلك:
-

الب ْرَذعى" :الحافظ"(.)2
قولو في حق ْ
أح َمد بن ىارون أ َُبو َب ْكر َ

الح َسن" :حافظ"(.)3
وقولو في حق ْ
أح َمد بن ُم َح َّمد بن َ

أحمد ْبن عبداهلل بن ُم َح َّمد أ َُبو َب ْكر اْل ُختُّْم ّي"َ:يعد فيمن يحفظ الحديث"(.)4
 -وقولو في حق َ

الوجوَالثانيَ/استعما ًلَمقيداًَبزيادة ،ومنَذلك:

ِ
ِ
الصدوق"(.)5
 قولو في حقَ ُم َح َّمد بن ُعمير بن ى َشام" :الحافظ َََََََّوالحــافظَلغــةَ:مذذن "حفذذظ" ،قذذال ابذذن فذذارس(" :حفذذظ) الحذذاء والفذذاء والظذذاء أصذذل واحذذد يذذدل
عمى مراعاة الشيء ،يقال حفظذت الشذيء حفظذاً ،واليضذب :الحفيظذة؛ وذلذك أن تمذك الحذال تذدعو

أرضذذبني ،والذذتحفظ :قمذذة اليفمذذة.
أحفظنذذي أي ْ
إلذذى م ارعذذاة الشذذيء ،يقذذال لميضذذب اإلحفذذاظ ،يقذذال َ
و ِ
الحفاظ :المحافظة عمى األمور"(َ .)6
الم ّْ
حدث الذي يكون عظيم
وا َّن الشائع عند أىل الحديث إطبلق لفظ "حافظ" عمى ُ
الحفظ كثير الحديث جدًا.
) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)677/2

) (2المرجع السابق( ،ج.)358 /1
) (3المرجع نفسو( ،ج.)362 /1

) (4انظر :المرجع نفسو( ،ج.)345 /1
) (5اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)518 /2
) (6ابن فارس ،معجم مقاييس المية (ج.)87 /2
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المحدث بمعنى واحد ،حيث تطمق عمى من حفظ عشرين ألك حديث،
فالحافظ و ّ
ّْ
المحدث والحافظ بمعنى.
السيوطي" :وقد كان السمك يطمقون
قال ّ
وقال أبو َب ْكر بن أبي َش ْي بة" :من لم يكتب عشرين ألك حديث إمبلء لم يعد صاحب
حديث"(.)1
وقال ُىشيم بن بشير :من لم يحفظ الحديث فميس ىو من أصحاب الحديث"(.)2
ّْ
عدة شروط ،وقد
يسمى الراوي "حافظًا" في ُع ْرك
البد أن تجتمع فيو ّ
المحدثينّ ،
ولكي ّ
ّْ
المشددين منيم،
اختمفت ىذه الشروط بين العمماء المتقدمين منيم ،والمتأخرين ،وكذلك

والمسيّْمين(.)3

عدةَشروط ،حيث قال" :تشترط العدالة في الراوي كالشاىد،
ولمحافظَعندَاإلمامَالذىبيَ ّ

ويمتاز الثقة بالضبط واإلتقان ،فإن انضاك إلى ذلك المعرفة واإلكثار فيو حافظ"(.)4

َبينماَوضعَالحافظَابنَحجرَشروطاًَلتسميةَالراويَب"الحافظ" وهي كما يليَ :
 الشيرة بالطمب واألخذ من أفواه الرجال ال من الصحك. والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبيم. والمعرفة بالتجريح والتعديل ،وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلكأكثر مما ال يستحضره مع استحضار الكثير من المتون ،فيذه الشروط إذا اجتمعت في

الراوي سموه حافظاً"(َ .)5

ويطمق ىذا المفظ ويراد بو ضبط الفؤاد واتقان الرواية ،كما ىو موجود بكثرة في تراجم
الحفاظ المشاىير كالثوري ،وشعبة ،وابن ميدي ،ومن جرى مجراىم ،لكن ىذا المفظ قد يطمق
فيمن ىو كثير العمم واسع الرواية ويعبرون عن ذلك بقوليم" :فبلن من أوعية العمم ،أو من

) (1السيوطي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج.)34 /1
) (2انظر :ابن عدي ،الكامل في الضعفاء (ج.)181/1
) (3سبلمة ،لسان المحدثين (ج.)70 /3
) (4الذىبي ،الموقظة في عمم مصطمح الحديث (ص.)68
الصبلح (ج.)268 /1
) (5انظر :ابن حجر ،النكت عمى كتاب ابن ّ
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بحور الرواية" وان لم يكن متقناً لحديثو ،فكم من رجل يصفو الحافظ الذىبي في كتبو بأنو من
الحفاظ ومع ذلك يصفو بمين في حديثو وبأوىام في روايتو(.)1

ثم إن ىنالك حالة ثالثة ليذا المفظ وىي ضبط الكتاب ،فيذا المفظ إن أُطمق فالمراد بو

ضبط الفؤاد إال إذا ظيرت قرينة تدل عمى ريره فيعمل بيا(.)2

ولقد فرق بعض المتأخرين فرأى أن الحافظ من وعى مائة ألك حديث سندًا ومتناً ،ولو

بطرق متعددة ،وعرك من الحديث ما صح ،وعرك اصطبلح ىذا العمم(.)3

المطمبَالثالثَ:التعديلَبصفةَقريبةَمنَالضبطَ .
عدل اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي أحد عشر راوياً بصفة واحدة قريبة من الضبط،
لقد ّ

وىي صدوق ،أو صدوق مع زيادة صفة ،ولقد استعمل اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ىذا
المصطمح استعما ًلَمطمقاًَبدونَزيادةَ،ومنَذلك:
الب ّزاز" :صدوق"(َ .)4
 قولو في حق ْأح َمد بن َج ْش َمرد َ

العدوي" :صدوق"(.)5
 وقولو في حق ْالعَّباس َ
أح َمد بن َ
الصدوقَفيَالمغةَ :
و ّ

الصدق لية" :الصاد والدال والقاك أصل يدل عمى قوٍة في
َصيية مبالية من الصدق ،و ّ
ال وريره ،من ذلك الصدق :خبلك الكذب ،سمي لقوتو في نفسو ،وألن الكذب ال قوة
الشيء قو ً
لو ،ىو باطل ،وأصل ىذا من قوليم شيء صدق ،أي صمب ،ورمح صدق ،ويقال :صدقوىم

القتال ،وفي خبلك ذلك كذبوىم"( ،)6وان الصدوق ىو من وصك بالصدق في الحديث ،وىو من
األلفاظ الدالة عمى التوثيق بصفة قريبة من الضبط ،أي الوصك بالصدق عمى سبيل المبالية.

) (1المأربي ،شفاء العميل (ج.)367 /1
) (2انظر :المأربي ،شفاء العميل (ج.)367 /1
) (3انظر :الخميسي ،معجم عموم الحديث النبوي (ص.)89
) (4اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)370 /1
) (5انظر :المرجع السابق( ،ج.)372 /1
) )6ابن فارس ،مقاييس المية (ج.(339 /3
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َأما َتعريفو َعند َالمحدثين :فيم يطمقونيا عمى من كان عدالً ضابطاً إال أنو أخك

ضبطًا من الثقة؛ لوقوع الخطأ في بعض حديثو( ،)1ومن ذلك ما قالو الذىبي في ترجمة أحمد بن
شيبان الرممي" :صدوق" ،قيل " :كان يخطئ ،فالصدوق يخطئ"(.)2

ودرجذذة الصذذدوق تقذذع عنذذد ابذذن أبذذي حذذاتم( ،)3وابذذن الصذذبلح( ،)4فذذي المرتبذذة الثانيذذة مذذن

م ارتذ ذذب التعذ ذذديل عنذ ذذدىما والتذ ذذي يكتذ ذذب حذ ذذديث أصذ ذذحابيا ،وينظذ ذذر فيذ ذذو ،بينمذ ذذا ذك ذ ذره الذ ذذذىبي(،)5
()6

والع ارقذذي

فذذي المرتبذذة الثالثذذة أللفذذاظ التعذذديل ،ىذذذا وقذذد جعمذذو السذذخاوي فذذي المرتبذذة الخامسذذة(،)7

بل( ،")8ومذن بينيذا
ولقد ذكرىا ابن حجر فذي المرتبذة الرابعذة فقذال" :مذن قصذر عذن درجذة الثالثذة قمذي ً

لفظة "صدوق"(.)9

قال محمد أبو الميث :ىذا وقد ظير لي من خبلل تعامل المحدثين مع أصحاب ىذا

الوصك أنيم يحسنون أحاديثيم(.)10

ديع بأن" :وصك الراوي بيذه العبارة جرى عند المتأخرين حمميا عمى من يكون
الج ْ
ويرى ُ
في مرتبة من يقولون فيو" :حسن الحديث"  ،واالصطبلح ال حرج فيو ،لكن ليس عمى ذلك
اإلطبلق استعمال السمك ،نعم_ ،صدوق_ ىي مرتبة دون الثقة في رالب استعماليم ،بل حديث
الموصوك بيا عمى ما نص عميو ابن أبي حاتم عن منيج أئمة الحديث أنو يكتب وينظر فيو،

أي ال يؤخذ ثابتاً عمى التسميم ،حتى تدفع عنو مظنة الخطأ والوىم ،ويكون ذلك الحديث المعين

منو محفوظًا ،و(الصدوق) ىو من يحكم بحسن حديثو عند اندفاع تمك المظنة"(.)11

) (1جمال اسطير ،مصطمحات الجرح والتعديل (ص.)224
) (2الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)103/1
) )3ابن ابي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)37 /2
) )4ابن الصبلح ،معرفة أنواع عموم الحديث (ص.)122
) )5الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)4 /1

) )6العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة (ج.)371 /1
) )7السخاوي ،فتح المييث بشرح ألفية الحديث (ج /2ص.)118-113
بل ،واليذو اإلشذذارة "بصذذدوق" ،أو "ال بذأس بذذو" ،أو "لذذيس بذذو
) (8قذال ابذذن حجذذر" :مذن قصذذر عذذن درجذة الثالثذذة قمذذي ً
بأس ،انظر :ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)1

) )9انظر :المرجع السابق.
) )10محمود طحان ،وريره ،معجم المصطمحات الحديثية (ص.)52
ديع ،تحرير عموم الحديث (ج.)571 /1
الج ْ
)ُ (11
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المطمبَالرابعَ:التعديلَبوصفَقريبَمنَالجرح.
لقذد عذ َّدل اإلمذذام أبذو بكذر اإلسذذماعيمي راويذًا بوصذك قريذذب مذن الجذرح حيذذث قذال :فذي حذذق
ك ِ
أحمذد بذن محمذد بذن عبذد الكذريم ،أبذو محمذد ال َّ
ذت َع ْنذوُ ِفذي
"ص ُذد ٌ
ض ُذع َ
آخ َذر ُع ْم ِذرِهَ ،كتَْب ُ
وقَ ،
ذوزانَ :
ِ
َم ُّر بِ ِو ُي ْق َأُر َعمَ ْي ِو و ُىو َنائِ ٌم أ َْو ِش ْبوُ َّ
النائِِم"(.)1
ص َّحتِ ِو ،ثَُّم ُك ْن ُ
ت أُ
َ َ

ورواة ىذه المرتبة َخ َّ
ك ضبطيم ،حيث تقبل رواياتيم ،ويحذتج بحذديثيم عنذد تبيننذا لحفظيذم،
ُ
ومن كان اليالذب عمذى حديثذو الخطذأ ولذم يذتيم بالكذذب ،وكذان مرض َّذياً فذي عدالتذو فيذذا يكتذب مذن
حديثو في الفضائل ،ومثمو يتقوى حديثو بالمتابعات ،ويرتقي إلى درجة الحسن لييره(.)2

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)353 /1
) (2انظر :التخيفي ،درجة حديث الصدوق ومن في مرتبتو (ص.)9

61

المبحثَالثاني َ

الرواةَالمعدَّلونَعندَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي َ
ُّ
لقذذد كذذان لئلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي مصذذطمحاتو المتنوعذذة فذذي تعديمذذو لمذ ّذرواة ،وفذذي ىذذذا
المبحذذث اجتي ذذدت ف ذذي عذذرض ك ذذل ال ذ ّذرواة المع ذ َّذدلين عنذذده ،وذك ذذرت أقوال ذذو فذذييم ،وم ذذن ث ذ ّذم قارن ذذت
أحكامذذو عمذذى الذذرواة بأحكذذام ري ذره مذذن النقذذاد؛ لموصذذول إلذذى خبلصذذة القذذول فذذي ال ذراوي ،مذذع إب ذراز

النتائج.
قذذال اإلمذذام الذذذىبي" :ونحذذن ال نذذدعي ِ
العصذذمة فذذي أئمذذة الجذذرح والتعذذديل ،لكذذن ىذذم أكثذذر

النذذاس ص ذواباً ،وأنذذدرىم خطذذأ ،وأشذذدىم إنصذذافاً ،وأبعذذدىم عذذن التحامذذل ،واذا اتفق ذوا عمذذى تعذذديل أو
جذذرح ،فتمسذذك بذذو ،واعضذذض عميذذو بناجذذذيك ،وال تتجذذاوزه ،فتنذذدم ،ومذذن شذ َّذذ مذذنيم ،فذذبل عب ذرة بذذو،

ِ
ّْ
لخطبذت الزنادقذة عمذى المنذابر،
الحفَّذاظ األكذابرَ ،
العَناء ،وأعط القوس بارييا ،فواهلل لذوال ُ
فخل عنك َ
ولذذئن خطذذب خاطذذب مذذن أىذذل البذذدع ،فإنمذذا ىذذو بسذذيك اإلسذذبلم ،وبمسذذان الش ذريعة ،وبجذذاه السذ َّذنة،

وبإظيذذار متابعذذة مذذا جذذاء بذذو الرسذذول  فنعذذوذ ب ذاهلل مذذن الخذذذالن"( ،)1ولقذذد اشذذتمل ىذذذا المبحذذث
عمى أربعة مطالب ،وىي كالتالي:

الرواةَالمعدَّلونَبألفاظَتفيدَتوكيدَالتعديلَبتكرارَالصفةَ َ.
المطمبَاألولُّ :
لقد استعمل اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي التعديل بتكرار الصفة في حق عدد من الرواة،

وتعد ىذه المرتبة أعمى مراتب التعديل عنده.

المصطمحَاألول"َ:الحافظَالثقةَالثبت"َ،وقدَاستعملَىذاَالمصطمحَفيَر ٍ
اوَواحدَ .
()2
ـانيَ،تـوفيَسـنةَ
ي
ى
ر
ف
َ،ويقـالَفيـوَ:ال
ح َّمـدَالفَ ْرَىـاذ َّ
اني
ارَ،أبـوَم ََ
َُ
نَسـي
دَب
نَم ََ
وَب َُ
َ
َ
ّ
ح ََّم ْ
َ .1ع ْبدَالمَّ ْ
َ
ْ
ّ

نيفَوثالثَمائة(.)3

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ الثقة الثبت"(.)1) (1الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)82 /11

َلف ْذي ِن السذاكنين َوآخذره نذون ،انظذر:
الفرَىا َذانيِ :ب َفتْح اْل َفاء َو ُس ُكون َّ
الراء َوفذتح اْليَذاء وبالذذال اْل ُم ْع َج َمذة َبذين ْاأل َ
)ْ (2
اس ذان ،انظذذر :كحالذذة،
نس ذا ُ
بخ َر َ
ابذذن األثيذذر ،المبذذاب فذذي تيذذذيب األنسذذاب (ج ،)427/2وَف ْرَىذذا َذان :مذذن قذذرى َ
معجم البمدان (ج.)258 /4

) (3انظذذر ترجمتذذو :الذذذىبي ،تذذاريخ اإلسذذبلم (ج ،)184 /7الذذذىبي ،تذذذكرة الحفذذاظ (ج ،)204/2الذذذىبي ،سذذير
أعبلم النببلء (ج ،)147 /14ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)195 /32

62

 أقوالَالنقادَفيو:َّ
بالرجال"( ،)2وقال
صٌر ّْ
قال ابن عديَ " :ك َ
سائي ،كان من األثبات ،وكان لو َب َ
ان رفيق الن ّ
ّْ
المزي" :الحافظ"(.)3
وقال الذىبي" :الحافظ اإلمام الثقة"( ،)4وزاد في موضع آخر َّ
"الن ِاق ُد ....كان ذا رحمة

واسعة ،وعموم نافعة"( ،)5وقال في موضع آخر" :أحد عمماء العجم"( ،)6وقال ابن ِ
العماد(:)7
"كان ِ
عالمًا ّْ
خي ًار من األثبات"(.)8

الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

ثقة إمام ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى توثيق الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.

المصطمحَالثاني"َ:ثقةَثبت"َ،ومرةَ"صدوقَثبت"َ ،وقدَاستعملَىذاَالمصطمحَفيَر ٍ
اوَ

واحدَ .

حمـــــدَ(َ،)9الو ِ
اســـــطيَ،نزيـــــلَ
ــــحاكَ،أبـــــ َُ
نَالضـ
َّ
ــــنَعبـــــدَاهللَ ِبـــــ
صـــــ َالِحَبـ ََ
ََ .2
ُ
َ
ع ْبـــــَُدَاهللَ ِبـــــنَََ َ
وَم ََ ّ
ِ ()11
ـنةَخمــسَوثــالثَ
اد َّ
،الب ْغـََد َ
ابور(ََ )10
سـ َُ
ي ََُ،د ِفـنَيــومَالثنــينَلِخمــسَخمــونَمــنَرجــبَسـ َ
َنَْي َ
مائة(.)12
 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:ثقة ثبت"( ،)13ومرة "صدوق ثبت"(.)1=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)663 /2
) (2ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)236 /1
) (3المزي ،تيذيب الكمال (ج.)497/16
) (4الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)204 /2
) (5الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)146 /14
) (6الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)204 /2

) (7ىذذو :عبذذد الحذذي بذذن أحمذذد بذذن محمذذد ابذذن العمذذاد العكذذري الحنبمذذي ،أبذذو الفذذبلح :مذذؤرخ ،فقيذذو ،عذذالم بذذاألدب،
(المتوفى1089 :ه) ،انظر :الزركمي ،األعبلم (ج.)290 /3
) (8ابن العماد الحنبمي ،شذرات الذىب (ج.)234 /2
) (9ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم (ج ،)177 /13الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)89 /7
) (10الحاكم النيسابوري ،تاريخ نيسابور (ص.)90
) (11الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)89/7
) (12الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج ،)159 /11الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)243 /14
) (13الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11
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 أقوالَالنقادَفيوَ:ََ

َوثَّقو أبو عمي َّ
الن ْي َسابوري( ،)3()2وابن المنادي(،)4وابن الجوزي( ،)5وزاد ابن

الف ِيم لما ُي َح ّْدث بو" ،وزاد أبو عمي َّ
الن ْي َسابوري في موضع آخر:
المنادي" :أحد ُّ
الصبلح ،و َ
"المأمون"( ،)6وزاد ابن الجوزي" :ثبت صالح"َ .
ِ
الص ُد ْوق"(.)7
امَّ ،
وقال الذىبي" :اإل َم ُ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقة إمام ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى توثيق الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.

المصطمحَالثالث"َ:ثقةَمأمون"َ،وقدَاستعملَىذاَالمصطمحَفيَر ٍ
اوَواحدَ .
سنَ،الفَََِقيوَالد َِ
ُّوري(َ،)8توفيَيومَالسبتَلعشـرَخمـونَ
وَالح ََ
اسينَ َُأب ََ
دَبنَي َِ
ََ
ح ََّم
دَاهللَبنَم ََ
َُ
عَْب
ََ .3
منَربيعَاألولَسنةَثالثَوثالثَمائة(َ .)9

 َقــولَأبــيَبكــرَاإلســماعيميَفيــو"َ:ثقذذة مذذأمون"( ،)10وقذذال فذذي موضذذع آخذذر" :ثبذذت صذذاحبحديث"(.)11

 أقوالَالنقادَفيوَ:()1
وثَّقو َّ
الج ْوزي(َ .)2
الدارقطني  ،وابن َ

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)692/2
) (2ىو :اْل ُحس ْين ْبن َعمِي ْبن يزيذد ْبذن َداود ،الحذافظ أَبُذو َعمِ َّ
ي[ .المتذوفى 349 :ى ذ] ،الذذىبي ،تذاريخ
ذي ال ْنيسذابور ّ
َ
ُ
ّ
ّ
اإلسبلم( ،ج.)875 /7
) (3المرجع السابق( ،ج.)89 /7
) (4انظر :المرجع السابق.

) (5ابن الجوزي ،المنتظم (ج.)177 /13
) (6الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)159 /11
) (7الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)243 /14

)ُّ (8
الد ِ
ي :بالدال والراء الميممتين ،ىذه النسبة إلى مواضذع وحرفذة ،والذدور محمذة ،وقريذة أيضذًا ببيذداد ،انظذر:
ور ّ
السمعاني ،األنساب (ج.)395 /5
) (9الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)105 /10
) (10السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)230
) (11اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)682 /2
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الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

ثقةَ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
كل النقاد عمى توثيق َّ

اةَالمعدلونَبألفاظَتفيدَالتعديلَبصفةَواحدةَتدلَعمىَالضبطَ .
الرو
المطمبَالثانيُّ َ:
ّ

ٍ
ذطمحات وعبذذارات متنوع ذذة فذذي تع ذذديل
لقذذد اسذذتعمل اإلم ذذام أبذذو بك ذذر اإلسذذماعيمي مص ذ

عدد من الرواة حيث بمغ عددىم أربعًا وعشرين راويذًا ع ّذدليم بصذفة واحذدة تذدل عمذى الضذبط ،كمذا
يمي:

المصطمحَاألولَ/منَقالَفيو"(َ:الحافظ""َ،حافظ""َ/حافظ"َ،معَزيادةَصفة"َ/يحفظ")َ .
أوًَلَ/منَقالَفيو"َ:الحافظَ،حافظ"َ .
()3
اني(ُ َ)4كـــ َْوفيَ،المعـــروفَبـــابنَ
ــد َّ
يدَ،أبـــوَ ََ
نَســـ َِع
نَم ََ
ح َمــدَ ِبـــ َُ
َ .4أَ َْ
الي ْمـ َ
ُ
الع ّبــاسَالـ َــوَّراق َ َ
ح َّمـــدَ ِبـــ َ

ُعَْقدة(َ .)6()5

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ"(.)7 أقوالَالنقادَفيو:()8
ِ
ي( )1بالكوفذة
الم ّْذر ُّ
قال ابن َم ْكرم " :كذان ابذن عقذدة معنذا عنذد أحذد أبنذاء ُعثْ َمذان بذن َسذعيد ُ
في بيت ،ووضع بين أيدينا كتبذاً كثيذرة ،فنذزع ابذن عقذدة سذراويمو ،ومذؤله مذن كتذب الشذيخ ِسذ َّاًر

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1انظر :المرجع السابق.
) (2ابن الجوزي ،المنتظم (ج.)153 /13
الوراق :بفتح الذواو وتشذديد الذراء فذي آخرىذا القذاك ،ىذذا اسذم لمذن يكتذب المصذاحك وكتذب الحذديث وريرىذا،
)َّ (3
انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)300 /13
اني :بفتح اليذاء وسذكون المذيم ،وفذتح الذدال الميممذة ،ىذي منسذوبة إلذى ىمذدان ،وىذي قبيمذة مذن الذيمن،
) (4اليَ ْم َد ّ
نزلت الكوفة ،انظر :المرجع السابق( ،ج.)419 /13
)ُ (5ع ْقدة :لقب ألبيو لعممو بالتصريك والنحو وكان عقدة ورعاً ناسكاً ،ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)603 /1
) (6اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)376 /1
) (7انظر :المرجع السابق.
) (8ىذذو :عقبذذة بذذن مكذذرم بذذن عقبذذة بذذن مكذذرم الضذذبي اليبللذذي أبذذو مكذذرم الكذذوفي ،تذذوفي سذذنة(234ه) ،انظذذر:
المزي ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال (ج.)227 /20
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منذذو ومنذذا ،فممذذا خرجنذذا قمنذذا لذذو :مذذا ىذذذا الذذذي معذذك لِ ذ َم َحممتذذو فقذذال :دعونذذا مذذن َوَرِعكذذم
ىذا"(َ .)2
وقذذال َع ْب ذدان األَ ْى ذ َو ِازي(" :)3ابذذن عقذذدة قذذد خذذرج مذذن معذذاني أىذذل الحذذديث يجذذب أال ُي ذذكر
معيم"(.)4
ار ْنذ ِذدي(" :)5كتذذب إلينذذا أنذذو قذذد خذذرج شذذيخ بال ُك ْوَف ذة عنذذده نسذذخ ال ُك ذ ْوِفيين ،فقذذدمنا
الب َ
وقذذال َ
عميذذو وقصذذدنا الشذذيخ ،فطالبنذذاه بأصذذول مذذا يرويذذو واستقصذذينا عميذذو ،فقذذال :لنذذا لذذيس عنذذدي
أصل ،إنما جاءني ابن ُع ْق َدة بيذذه النسذخ فقذالْ :ارِوييذا يكذن لذك فيذو ِذكذر ،ويرحذل إليذك أىذل
بيداد فيسمعونو منك"(.)6

وقذذال أب ذذو َعم ذذي َّ
الن ْي َس ذذابوري" :م ذذا أري ذذت أح ذذدًا أحف ذذظ لح ذذديث الك ذذوِفيين م ذذن أَبِ ذذي العب ذذاس ْب ذذن
عقدة"(.)7
وقال ابن َع ِدي" :كان صاحب معرفة وحفذظ ،ومق َّذدم فذي ىذذه الصذناعة ،إالَّ أنذي أريذت

مشذذايخ بيذذداد مسذذيئين الثنذذاء عميذذو ، ...وقذذد كذذان مذذن المعرفذذة والحفذذظ بمكذذان ،وقذذد أريذذت
فيذذو مجازفذذات فذذي روايتذذو ،حتذذى كذذان يقذذول :حذذدثتني فبلنذذة قالذذت "ىذذذا كتذذاب فذذبلن فق ذرأت

َيضذذا ،ولذذم
فيذذوَ :حذ َّذدثَنا فذذبلن ،وىذذذه مجازفذذة ،وكذذان مقذ َّذدماً فذذي الشذذيعة وفذذي ىذذذه الصذذنعة أ ً
ِ
أن
أجذذد ُبذذدًا مذذن ِذك ذره ألنذذي شذذرطت فذذي أول كتذذابي ىذذذا _الكامذذل فذذي ضذذعفاء الرجذذال_؛ ْ
=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذوفي[ .الوفذذاة 220 - 211 :ه] ،الذذذىبي،
المذ ّْذر ُّ
ي ال ُكذ ُّ
) (1ىذذو :عثمذذان بذذن سذذعيد بذذن ُمذ َّذرة ،أبذذو عبذذد اهلل القرشذ ُّ
ذي ُ
المّرى :بضم الميم والراء المكسذورة المشذددة ،ىذذه النسذبة إلذى جماعذة وبطذون
تاريخ اإلسبلم (ج ،)393 /5و ُ
من قبائل شتى ،منيم :مر بن أد بن طابخة بذن اليذاس ابذن مضذر ،أبذو تمذيم ومذر بذن حسذين بذن عمذرو بذن

اليوث بن طيئ ،السمعاني ،األنساب (ج.)213 /12
) (2انظر :ابن َع ِدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)338 /1

الجذواليقي الحذافظ ،واسذمو :عبذد اهلل ،فَ ُخفّْذك،
أح َمد بن ُموسى بن زيِذاَد ،أبذو ُمحمذد ْ
) (3ىوَ :ع ْبدان بن ْ
األىذ َوازي َ
كان أحد الحفاظ األثبات [المتوفى 306 :ىذ] ،انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)104 /7
) (4الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)147 /6

ار ْنذ ِدي[ .المتذذوفى 312 :ىذ ذ]،
الب َ
ذطي الحذذافظ ابذذن َ
) (5محمذذد ْبذذن محمذذد ْبذذن ُسذذميمان ْبذذن الحذذارث ،أبذذو َب ْكذذر الواسذ ّ
ار ْن ِذدي :بفذتح البذاء الموحذدة واليذين المعجمذة وسذكون النذون وفذي
الب َ
الذىبي ،تذاريخ اإلسذبلم (ج ،)257 /7و َ
ار ْنذد ،وظنذي انيذا قريذة مذن قذرى واسذط ،السذمعاني ،األنسذاب (ج/2
آخرىا الذدال الميممذة ،ىذذه النسذبة الذى َب َ
 ،)45وستأتي دراستو في الرواة المجرحين في الفصل الثالث إن شاء اهلل تعالى.
) (6انظر :ابن َع ِدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)338 /1
) (7الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)147 /6
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أح ذابِي ،ولذ ذوال ذاك لذذم أذكذ ذره لمذذذي ك ذذان فيذذو م ذذن
أ ْذكذذر فيذذو ك ذذل مذذن تكم ذذم فيذذو م ذذتكمم والَ َ
الفضل والمعرفة"(.)1

وعّمذذق ابذذن َح َج ذر عمذذى كذذبلم ابذذن َعذ ِذدي قذذائبلً" :ثذذم قذذوى ابذذن َعذ ِذدي أم ذره ،..ولذذم َي ُس ذ ْق لذذو
شيئًا منك ًار"(.)2
وقال َّ
الدارقطني" :أجمع أىل الكوفة أنذو لذم ُي َذر مذن زمذن عبذد اهلل بذن مسذعود إلذى زمذن أبذي
()3
عقدة رجل سوء"(.)4
ان ْابن َ
العباس بن عقدة أحفظ منو"  ،وقال في موضع آخرَ " :ك َ
العمَوي(" :)5حضر أ َُبو العباس ْبن عقدة عنذد أَبِذي ِفذي بعذض األيذام ،فقذال
وقال أبو َ
الح َسن َ
لذذو :يذذا أبذذا العبذذاس قذذد أكثذذر النذذاس عمذذي ِفذذي حفظذذك الحذذديث ،فأحذذب أن تخبرنذذي بقذذدر مذذا تحفذذظ
ذال عزمذت عميذك إال أخبرتنذي،
فامتنع أ َُبو العباس أن يخبره ،وأظير كراىة ذلك ،فأعاد المسألةَ ،وَق َ
فقال أ َُبو العباس :أحفظ مائة ألك حديث باإلسناد َوالمتن ،وأذاكر بثبلث مائة ألك حديث"(.)6
()7
يحمذذل شذذيوخاً بالكوفذذة عمذذى
الب ْرقَذذاني " :ابذذن عقذذدة ال يتذذدين بالحذذديث؛ ألنذذو كذذان ْ
وقذذال َ

الكذبُ ،يسوي ليم نسخاً ويذأمرىم أن يرووىذا ،فكيذك يتذدين بالحذديث وىذو يعمذم أن ىذذه النسذخ ىذو
دفعيا إلييم ،ثم يروييا عنيم وقد تبينا ذلك منو في رير شيوخ بالكوفة"(.)8

ِ ِ ()1
الحفَّاظ الكبار ،وىو شيخ الشذيعة فذي حديثذو نظذر فإنذو يذروي نسذخًا
وقال َ
الخمْيمي " :من ُ

عن شيوخ ال يعرفون وال ُيتابع عمييا"(.)2

) (1ابن َع ِدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)399-338 /1
) (2ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)603 /1

) (3الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)147 /6
) (4المرجع السابق.

ِ
ذي الزيذدي
) (5ىوُ :م َح َّمد بن ُع َمر ْبن يحيى ْبن اْل ُح َس ْين ْبن ْ
أح َمذد ْبذن يحيذى بذن الحسذين ابذن الشذييد زيذد ْبذن َعم ّ
العموي ،أ َُبو اْل َح َسن الكوفي[ ،المتوفى 390 :ىذ] ،انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)668 /8

) (6الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)147 /6
) (7ىو :أحمد بن محمذد بذن أحمذد بذن رالذب ،أبذو بكذر َ ِ
ذافعي[ .المتذوفى:
مي َ
ذاني الحذافظ الفقيذو ال ّش ّ
الب ْرَق ّ
الخ َذوارْز ّ
الب ْرق ذذانى :بف ذذتح الب ذذاء المنقوط ذذة بواح ذذدة وس ذذكون الذ ذراء
 425ى ذ ذ] ،ال ذذذىبي ،ت ذذاريخ اإلس ذذبلم (ج ،)403 /9و َ
الميممة وفتح القاك ،ىذذه النسذبة الذى قريذة مذن قذرى كذاث بنذواحي خذوارزم وخربذت أكثرىذا وصذارت مزرعذة،
السمعاني ،األنساب (ج.)168 /2
) (8انظر :ابن َع ِدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)338 /1
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وذكره ابن الجوزي في الضذعفاء والمتذروكين وقذال عنذوَ " :ك َانذت لَذوُ معرفَذة َح َس َذنة َوحفذظ"(،)3
"س ِمع الحديث الكثير ،وكان من أكابر الحفاظ"(.)4
وقال في موضع آخرَ :
وقذذال الذذذىبي" :الحذذافظ العبلمذذة ،أحذذد أعذذبلم الحذذديث ،ونذذادرة الزمذذان ،وصذذاحب التصذذانيك

عمذذى ضذذعك فيذذو ..وقذذال قذذد رمذذي ابذذن عقذذدة بالتشذذيع ،ولكذذن روايتذذو ليذذذا ونحذذوه ،يذذدل عمذذى عذذدم

رمذذوه فذذي تشذذيعو ،ومذذن بمذذغ فذذي الحفذذظ واآلثذذار مبمذذغ ابذذن عقذذدة ،ثذذم يكذذون فذذي قمبذذو رذذل لمسذذابقين

األولين ،فيو معاند أو زنديق واهلل أعمم(.)5

"م َح ذ ّْدث الكوفذذة ،شذذيعي متوسذذط ،ضذ َّذعفو ريذذر واحذذد ،وقذ َّذواه آخذذرون"(،)6
وقذذال فذذي موضذذع آخذذرُ :
وقال في موضع آخر" :الحافظ ،مشيور ،ضعفوه"(.)7
الع َج ِم ذ ّي(" :)8محذ ّْذدث الكوفذذة شذذيعي متوسذذط ضذذعفو ريذذر واحذذد وق ذواه بعضذذيم،
وقذذال ابذذن َ
وابن عقذدة ال يتعمذد وضذع مذتن ،لكنذو يجمذع الي ارئذب والمنذاكير وكثيذر الروايذة عذن المجاىيذل واهلل
أعمم بحالو في األسانيد"(.)9

ّْ
وقواه آخرون"(.)10
"محدث الكوفة ،شيعي متوسطَّ ،
وقال ابن حجر:
ضعفو رير واحدَّ ،
وقال ابن العماد" :الشيعي ،أحد أركان الحديث"(.)1
=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذي الحذذافظ[ ،المتذذوفى 446 :ى ذذ]ُ ،مصذذنّْك
) (1ىذذو :الخميذذل بذذن عبذذد المَّذذو بذذن أ ْ
ذي القزوينذ ّ
َح َمذذد ،أبذذو َي ْعَمذذى الخميمذ ّ
الرجال ،عالي ِْ
ِْ
اإلسناد ،الذذىبي ،تذاريخ اإلسذبلم
"اإلرشاد في معرفة المحدثين" ،كان ثقةً حافظًا عارفًا بال ِعمل و ّْ
الخمِيمي :بفتح الخاء المعجمة والياء السذاكنة المنقوطذة ،ىذذه النسذبة إلذى رجذال أوليذم إبذراىيم
(ج ،)681 /9و َ

الخميل عميو السَّبلم ،وجماعة من أىل بيت المقدس ينسذبون إلذى سذكناىم مسذجد إبذراىيم الخميذل صذموات اهلل
عميو وخدمتيم إياه ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)187 /5

) (2الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)579 /2
) (3ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)85 /1
) (4ابن الجوزي ،المنتظم (ج.)36 /14

) (5عمق الذىبي بيذا القول  ،بعد ذكره لحديث رواه ابن عقدة ،وىو "قذال ابذن عقذدة :حذدثنا عبذد اهلل بذن الحسذين
بن الحسن بن األشقر قال :سمعت عثام بن عمي العامري ،قال :سمعت سفيان ،وىو يقذول :ال يجتمذع حذب

عمي وعثمان إال في قموب نببلء الرجال ،انظر :الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)528 /11
) (6الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)136 /1
) (7الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)8
) (8إبراىيم بن محمد بن خميل َّ
الط َرُابمُسي ثم الحمبي ،أبو الوفاء ،برىان الذدين ،عذالم بالحذديث ورجالذو ،مذن كبذار
ات سنة(841ه) ،انظر :الزركمي ،األعبلم (ج.)65 /1
الشافعية َم َ
) (9ابن العجمي ،الكشك الحثيث (ص.)52

) (10ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)603 /1
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الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقة ُرِمي بالتشيع ،وقد وافق أبو بكر اإلسماعيمي بعض النقاد عمى توثيق الراوي.

وحـدثَ
ويعـرفَبـالب ْرديجي(َ،)3سـكنَبغـدادََّ َ،
ـرَالب ْرَذعـى(َ،)2
ونَب ََ
نَىـ َُ
دَب َ
ار ْ
أح َم ْ
ْ .5
َ
ـوَب ْك َ
ـنَرَْوحَأ َُب َ
ِب َياَ،توفيَببغدادَسنةَإحدىَوثالثَمائة(َ .)4

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ"(.)5 أقوالَالنقادَفيو:األص ذ ذَبيَاني(" :)6مذ ذذن ُح َّف ذ ذاظ الحذ ذذديث وكب ذ ذرائيم"( ،)7وقذ ذذال صذ ذذالح بذ ذذن
قذ ذذال أبذ ذذو الشذ ذذيخ
ْ
أحمد(" :)8صدوق من الحفاظ"(.)9
ون ،جبذل"( ،)10وقذال الحذ ِ
اك ُم َّ
إمامذا مذن
وقذال الذدارقطنيَ :
َ
ْم ٌ َ َ
الن ْي َسذ ُابوري" :ال أعذرك ً
"ثقذةٌ َمذأ ُ
أئمة عصره في اآلفاق إال ولو عميو انتخاب يستفاد"(.)1
=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن العماد ،شذرات الذىب (ج.)179 /4
الب ْرَذعذى :بفذتح البذذاء الموحذدة وسذكون الذراء وفذتح الذذذال المعجمذة وفذي آخرىذذا العذين ،ىذذه النسذذبة الذى بذراذع
)َ (2
الحمير ،وعمميا والى بمدة بأقصى آذربيجان ،السمعاني ،األنساب (ج.)152 /2
الب ْرديجذى :بفذتح البذذاء المنقوطذة بواحذذدة ،وسذكون الذراء وبعذدىا الذدال الميممذذة وبعذدىا اليذذاء المنقوطذة بذذاثنتين
)َ (3

من تحتيا وفي آخرىا الجيم ،ىذذه النسذبة الذى بذرديج ،وىذي بميذدة بأقصذى آذربيجذان بينيذا وبذين بردعذة اربعذة

عشر فرسخاً ،انظر :المرجع السابق( ،ج.)148 /2

) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)29 /7

) (5اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)358 /1
حيذذان ،أبذذو محمذذد األصذذبياني الحذذافظ ،أبذذو الشذذيخ ،صذذاحب التصذذانيك،
) (6عبذذد اهلل بذذن محمذذد بذذن جعفذذر بذذن ّ
ذالحا ،عابذ ًذدا ،قانت ذاً هلل ،صذذنك تذذاريخ
كثيذذر الحذذديث إلذذى اليايذذة ،صذ ً
بالرجذذال واألب ذوابَ ،
وكذذان حافظًذذا ،عارًفذذا ّ
ُّذنن"،
السذنين" ،وكتذاب "السذنة" ،وكتذاب "العظمذة" ،وكتذاب "ثذواب األعمذال" ،وكتذاب "الس َ
بمده ،و"التذاريخ عمذى ّ
وقد وقع لنا أشياء من حديثو ،وتخاريجو [المتوفى369 :ىذ] ،انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)305 /8

) (7الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)431 /6
أح َمد بن ُم َح َّمد بن أحمد بن صالح بن عبد اهلل بن قيس بن اليذيل بن يزيد بن اْل َعبَّاس ْبن
) (8ىو :صالح ْبن ْ
ومبلذي[ .المتوفى:
السمسارُ ،
ْاألحنك ْبن قيس ،أ َُبو الفضل التميمي اليمذاني الحافظ ّ
ويعرك بابن ال ُك َ
 384ىذ] .الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)556 /8

) (9ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)66 /6
) (10السيمي ،سؤاالت السيمي لمدارقطني (ص.)83
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وقال الخطيب البيدادي" :كان ثقةً ،فاضبلً ،فيماً حافظاً"(.)2
()3
وق ذذال اب ذذن كام ذذل َّ
الح ذ ِذديث الم ذذذكورين ب ذذالحفظ َوالفق ذذو"( ،)4وق ذذال
ذجري " :م ذذن حف ذذاظ َ
الش ذ َ
السمعاني" :كان ثقة فاضبلً فيماً حافظاً من المذكورين بالفقو والحفظ"(.)5

وقذذال الذذذىبي" :الحذذافظ"( ،)6وقذذال فذذي موضذذع آخذذر" :الحذذافظ اإلمذذام الثبذذت"( ،)7وزاد فذذي

"الح َّج ذةُ ..وجمذذع وصذذنك ،وبذذرع فذذي عمذذم األثذذر"( ،)8وقذذال ابذذن العمذذاد" :كذذان مذذن
موضذذع آخذذرُ :
الثقات األخيار ،ومشاىير عمماء األمصار"(.)9
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثبت حافظ ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل ُّ
النقاد عمى حفظو واتقانو ،واهلل أعمى وأعمم.
اني(َ،)12مـاتَ
وبَالب ْحـري(َ،)11()10ا ْل ُجَْر َجـ َّ
ََ
وَي َْعقُـ
فَ،أبـ ََ
وسـ
ح َّمـدَ ِبـ َُ
يمَبنَم ََ
َُ
اقَبنَإبََر َِ
اى
َْ
إس ََ
ح
َْ .6
ُ
نَي ُ
قبلَاألربعينَوثالثمائة(َ .)13

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)431 /6
) (2الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)431 /6
) (3ىو :القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خمك بن شجرة ابن منصور بن كعب بن يزيذد القاضذي الشذجري،
نسب إلى جده األعمى من أىذل بيذداد ،كذان مذن العممذاء باألحكذام وعمذوم القذرآن والنحذو والشذعر وأيذام النذاس
وتذواريخ أصذحاب الحذذديث ،المرجذع السذابق .و َّ
الشذ َذجري :بالشذين المفتوحذة المنقوطذذة بذثبلث ،والجذيم المفتوحذذة

والراء ،منسوب إلى الشجرة -وىي قرية بالمدينة ،السمعاني ،األنساب (ج.)63 /8
) (4الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)431 /6
) (5السمعاني ،األنساب (ج.)149 /2
) (6الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)29 /7

) (7الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)223 /2
) (8الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)122 /14
) (9ابن العماد ،شذرات الذىب (ج.)6 /4
الب ْحذذرى :بفذذتح البذذاء المنقوطذذة بواحذذدة وسذذكون الحذذاء الميممذذة وفذذي آخرىذذا ال ذراء ،ىذذذه النسذذبة الذذى البحذذر،
)َ (10
السمعاني ،األنساب (ج.)104 /2
) (11اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)574 /2
) (12الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)707 /7
) (13الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)792 /2
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 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ"(.)1 أقوالَالنقادَفيو:()3
()2
الم ْس ِذند ،كذان
وثَّقو َّ
السيمي  ،والخميمي  ،وزاد الخميمي" :الحافظ" ،والذىبي ،وزاد" :المح ّْذد ُ
ث ُ
()5
()4
السذيوطي،
ُر َّحمةَ ُج ْر َجذان فذي وقتذو"  ،وزاد فذي موضذع آخذر" :الحذافظ الثقذة مح ّْذدث ُج ْر َجذان"  ،و ّ
ِ ( )
طمُوبيا( )7في الثّْقات(.)8
وزاد " :الثَّْقةُ ،م َح ّْدث ُج ْر َجان قبل ْابن
عدي"  ، 6وذكره ابن قُ ْ

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقة حافظ ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى توثيقو ،واهلل أعمى وأعمم.
()10
ح ََّمدَالدِّي َن ِ
ح َّمـدَبـنَ
بـدَاهللَبـنَم ََ
َُ
ََ
َ،ويقالَلـوَ:ع
وري
بَ،أبوَم ََ
َُ
بنَوَْى
دَاهللَبنَح َْمدان(ََ َ)9
ََ
عَْب
ََ .7

بَ،ويقالَلوَ:عبدَاهللَبنَو ْىبَينسبَإلىَجده(َ،)11توفيَسنةَثمانَوثالثَمئة(َ .)12
َو ْى
َ

 َقــولَأبــيَبكــرَاإلســماعيميَفيــو" :الحذذافظ"( ،)13وم ذرة قذذال" :كذذان صذذدوقاً إال أن البيذذداديينوح َمموا عميو"(.)14
تكمموا فيو َ

)(1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)574 /2
) (2السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)164
) (3الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)792 /2
) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)707 /7
) (5الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)64 /3
) (6السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)360
طمُوبُيا ،زين الدين ،أبو العدل السودوني (نسبة إلى معتق أبيذو سذودون الشذيخوني) الجمذالي:
) (7ىو :قاسم بن قُ ْ
ع ذذالم بفق ذذو الحنفي ذذة ،م ذذؤرخ ،باح ذذث .مول ذذده ووفات ذذو بالق ذذاىرة879 - 802(،ىذ ذذ) ،الزركم ذذي ،األع ذذبلم (ج/5

.)180

) (8ابن قطموبيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)308 /2
) (9وىو عبد اهلل ابن وىب :أوىو عبد اهلل بن حمدان بن وىب ،أو عبد اهلل بن حمدان ،انظر :الذىبي ،ميزان
االعتدال (.)494 /2
) (10اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)674 /2
) (11الذىبي ،ميزان االعتدال (.)494 /2
) (12انظر :المرجع السابق.
) (13اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)674 /2
) (14ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)574 /4
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 أقوالَالنقادَفيو:َ قال ابن عقدة" :ما نظرت لو في شيء إال استقدمتو منو في ذلك"(،)1
وقذ ذذال أبذ ذذو عمذ ذذي َّ
الن ْي َسذ ذذابوري" :بمينذ ذذي أن أبذ ذذا ُزْرَع ذ ذة كذ ذذان يعجذ ذذز عذ ذذن مذ ذذذاكرة ابذ ذذن َو ْى ذ ذب
ديَن ِ
وري"(.)2
الّْ ْ
وى ذذب
وقذذال اب ذذن عذذدي" :ك ذذان يعذذرك ويحف ذذظ ،وسذذمعت اب ذذن ُع ْقذذدة يق ذذول كتذذب ال ذذي بذذن ْ
َّ
ي فم ذذم أع ذذرك مني ذذا إال ح ذذديثين وك ذذان ق ذذد س ذ َّذواىا عامتي ذذا عم ذذى ش ذذيوخو
ُجذ ذزأين م ذذن ر ارئ ذذب الث ذ ْذور ّ
َّ
ي ؛ليخفذي مكذان تمذك األحاديذث وكنذت أتيمذو بتمذك األحاديذث أنذو
الشاميين ويذكره عنيم عن الث ْذور ّ
سواىا عمى َّ
الشاميينَ ،وقد قبمو قوم وصدقوه ،واهلل أعمم"(.)3
َّ
()4
الج ذ ذ ذ ْوزي
وذكذ ذ ذره الذ ذ ذ َّذدارقطني  ،وابذ ذ ذذن َ

()5

ف ذ ذذي ُّ
"يض ذ ذ ذع
الض ذ ذ ذعفاء والمتذذ ذذروكين ،وزاد الذ ذ ذذدارقطنيَ :

الحديث"( ،)6وقال في موضع آخرَّ :
"حدثونا عنو ،وىو متروك"(.)7

وقذذال ال ذ َّذذىبي" :الح ذذافظ العبلم ذذة الجذ ِّذوال"( ،)8وق ذذال ف ذذي موض ذذع آخذذر" :م ذذتيم"( ،)9وق ذذال اب ذذن
ِ
الرحال"(.)10
العجمي" :اْل َحافظ ّ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالرحال ،متيم بالوضع؛ ولعل السبب في وصك بعض األئمة لو بذلك ما
الحافظ العبلمة ّ
قالو اإلمام ابن عدي عنو ،وقد وافق أبو بكر اإلسماعيمي معظم النقاد عمى توثيقو ،واهلل

أعمى وأعمم.
) (1ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)573 /4
) (2الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)227 /2

) (3ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)439 /5
) (4الدارقطني ،الضعفاء والمتروكون (ج.)160 /2
) (5ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)120 /2
) (6السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)210
) (7الدارقطني ،الضعفاء والمتروكون (ج.)160 /2
) (8الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)227 /2
) (9الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)412 /2
) (10ابن العجمي ،الكشك الحثيث (ص.)158
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نَعيسى(.)1
َأخوَإسحاقَب َِ
نَيونُسَا ْل ُج ْر َج ِان ّي
دَالمؤمنَب
َ .8ع ْب
ْ
ْ
ْ
نَعيسىَب ُ
 َََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ"(.)2 أقوالَالنقادَفيوَ:قال السيمي" :الحافظ"( ،)3ولم أقك عمى قول آخر لمنقاد في ىذا الراوي.
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالحافظ ،وقد وافق أبو بكر اإلسماعيمي السيمي عمى حفظ الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
عَمِيَبنَإِ ِ
ـوَالقاسـمَالصـفار(َ،)4مـاتَسـنةَسـبعَ
نَصغيرَأ َُب
نَب ََ
سَب
ََ .9
َّ
َّ
نَالس َك ْ
س َماعيلَبنََُيونَُ ْ
ْ
وثالثَمائة(َ .)5

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:الحافظ"(.)6 َأقوالَالنقادَفيو:وثَّقو َ ِ
ادي( ،)7ولم أقك عمى قول آخر لمنقاد في ىذا الراوي.
الخطيب َ
الب ْي َد ّ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقذذة ،وقذذد وافذذق الخطيذذب البيذذدادي أبذذا بكذذر اإلسذذماعيمي عمذذى توثيذذق ال ذراوي ،إال أن
الخطيب البيدادي قد جعمو في مرتبة أعمى وىي الثقة ،واهلل أعمى وأعمم.
عَمِ
ـى(َ،)2()1تـوفيَيـومَ
الح َر ِش َّ
يَاألزَىـ َِ
سنَبـنَأ ِبـ
دَاهللَ،أبوَالح ََ
ََ
اجَبنَعَْب
ََ
يَبنَسََر
َِ
ََ .11
َْ
صـريَ َ
رَالم ْ
الســبتَلــثالثَخمــونَمــنَربيــعَاألولَســنةَثمــانَوثالثمائــة(َ،)3وقيــلَتــوفيَفــيَســنةَثمــانَ

وخمسين َوثالثمائة"(َ،)4وقيلَأيضاًَ:توفيَفيَربيعَاألولَسنةَثمانَوثالثَوثالثمائة(.)5

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)575 /2
) (2انظر :المرجع السابق.
) (3المرجع نفسو

الصذذفَّار :بفذذتح الصذذاد الميممذذة وتشذذديد الفذذاء ،وفذذي آخرىذذا ال ذراء الميممذذة ،يقذذال لمذذن يبيذذع األوانذذي الصذذفرية:
)َّ (4
الصفار ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)315 /8
َّ

) (5الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)256 /13

) (6اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)743 /3
) (7الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)256 /13
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 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :كان مستيت اًر ُّبالش ْرب ،حافظاً"(.)6
 أقوالَالنقادَفيو:الشذ ِ
ِ
صذ ِذريين و َّ
ذاميين"( ،)7وقذذال فذذي
قذذال الذ َّذدارقطني" :كذذان يحفذذظ الحذذديثُ ،ي َحذ ّْذدث عذذن الم ْ
ِ
ويسذ َكر"( ،)8وقذال فذي
الم ْسذكر ْ
موضع آخر" :كذان يعذرك ويفيذم ،ولذم يكذن بذذاك؛ فإنذو كذان َي ْشذرب ُ
وس ِكر"(.)9
موضع ريره" :ىو صالح ،وقيل إنو ربما تناول الشراب َ
()10
فيو"
.

وعمَّق ابن حجر عمى ىذا القول بأن "ىذا ينفذي احتمذال كونذو كذان يشذرب النبيذذ المختمذك
()11

وقال محمد بن مظفر الحافظ" :سمعت ُم َح َّمذد بذن ُمظَفّذر الحذافظ
اخور(.)13(")12
ِسراج سكران عمى َ
ظير َر ُجل يحممو من َم ُ

يقذول أريذت َعمِذي بذن

وقذذال الخطيذذب البيذذدادي" :وكذذان حافظ ذاً عارف ذاً أيذذام النذذاس وأح ذواليم"( ،)1وقذذال ابذذن َم ذا ُكوال:

"كان يحفظ الحديث"(.)2

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح َر ِشى :بفتح الحاء الميممة والراء وفي آخرىا الشين المعجمة ،ىذه النسذبة إلذى بنذى الحذريش بذن كعذب بذن
)َ (1
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قذيس ،وأكثذرىم نزلذوا البصذرة ،ومنيذا تفرقذت إلذى الذببلد ،انظذر :السذمعاني،
األنساب (ج.)121/4
) (2انظر ترجمتو :ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج ،)510 /41الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)136 /7
) (3ابن عساكر ،تاريخ دمشق ( ،)510 /41الخطيب البيدادي ،تاريخ بيذداد (ج ،)385 /13ابذن حجذر ،لسذان
الميزان (ج.)542 /5
) (4الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)131 /3
) (5الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)228 /2
) (6اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)749 /3
) (7الدارقطني ،المؤتمك والمختمك (ج.)1330 /3

) (8السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)209
) (9السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)223
) (10ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)542 /5
) (11محمد بن مظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد اهلل أبو الحسين الحافظ ،توفي سذنة تسذع وسذبعين
وثبلثمائة ،انظر :ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)3 /56
ِ
ِ
ير ،وىي :مجمع أىل ال ِف ْسق من شاربي الخمر ،أحمد عمر ،معجذم
)َ (12م ُ
وم َواخ ُ
اخور [مفرد] ،وجمعياَ :م َواخ ُر َ
المية العربية المعاصرة (ج.)2074 /3
) (13السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)223
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()4

ووصذذفو ابذذن عسذذاكر( ،)3والذذذىبي

ب"الحذذافظ" ،وزاد الذذذىبي فذذي موضذذع آخذذر" :اإلمذذام"(،)5

وزاد فذذي موضذذع آخذذر أيض ذاً" :ضذذعك لش ذربو المسذذكر"( ،)6وقذذال فذذي موضذذع ري ذره" :حذذافظ متذذأخر
الم ْسكر ..وجمع وصنك"(.)7
متقن ،لكنو كان يشرب ُ

وق ذذال ف ذذي موض ذذع آخ ذذر" :اإلم ذذام الح ذذافظ الب ذذارع ص ذذاحب التص ذذانيك ،ج ذذال وكت ذذب الع ذذالي

والنازل"(.)8

وذكذره ابذذن قطموبيذذا فذذي الثقذذات( ،)9وقذذال السذذيوطي" :الحذذافظ اإلمذذام ...جمذذع وصذذنك ،وروى

عنو اإلسماعيمي"(.)10

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالم ْسذكر ،وقذذد وافذذق أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي كذ َّذل النقذذاد
حذذافظ مذذتقن مصذذنك ،لكنذذو كذذان يشذذرب ُ

الم ْسكر ،واهلل أعمى وأعمم.
عمى حفظو واتقانو ،و ُش ْربو ُ

َّ
ـاماتي(َ)11ســكنَبغــدادَ،
س ـابوريَالمعـ
ََّ
ـوَحفـ
ـنَيحيــىَأ َُبـ ََ
ش ـرَبـ ََ
ََ .11
ع ْم ـروَبــنََِب ْ
ـصَالنَْي َ
ـروفَبالشـ َ
وحدثَبياَ،توفيَسنةَثمانَعشرةَوثالثَمائة(َ .)12
ََّ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ"(.)13 أقوالَالنقادَفيو:=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)385 /13
) (2ابن ماكوال ،اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمك والمختمك في األسماء والكنى واألنساب (ج.)290 /4
) (3ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)507 /41
) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)136 /7
) (5الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)228 /2
) (6الذىبي ،ذيل ديوان الضعفاء (ص.)49
) (7الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)131 /3

) (8الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)283 /14
) (9ابن قطموبيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)209 /7
) (10السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)320

َّ
ذاماتي :بف ذذتح الش ذذين المعجم ذذة وف ذذي آخ ذذر الكمم ذذة ت ذذاء منقوط ذذة م ذذن فوقي ذذا بنقطت ذذين ،ى ذذذه النس ذذبة إل ذذى
) (11الش ذ َ
الشامات ،وىي اسم ألحد أرباع نيسابور ،انظر :المرجع السابق( ،ج.)31 /8
) (12الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)189 /7
) (13اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)758 /3
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وثَّقذذو الخطيذذب البيذذدادي ،وزاد"كذذان حافظذاً"( ،)1وقذذال الذ ّذدارقطني" :صذذدوق"( ،)2وقذذال الذذذىبي:
"أحد حفّاظ الحديث"(.)3
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّحافظ ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى تعديمو ،واهلل أعمى وأعمم.

ِ ِ ()4
َمـ َْولىَأَِبـيَجعفـرَ
دَالياشـ َم َّ
ي
ح َّمـ ََ
اتـبَ،أبـوَم ََ
َُ
اعدَبـنَ َك
دَبنَص َِ
ََ
ح ََّم
يىَبنَم ََ
َُ
َََ.12ي َْ
ح
ّ
َ،البغـدادي َ

صـور(َ،)5تــوفيَبالكوفــةَ،فــيَذيَ القعــدةَ،ســنةَثمــانَعشــرةَوثــالثَمائــةَ،عــنَتســعينَ
المَْن ُ

سنةَوأشير(َ َ.)6

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ"(.)7 أقوالَالنقادَفيو:قال أبو عمي َّ
الن ْي َسابوري" :لم يكن بالعراق في أقران ابن صاعد أحد فذي فيمذو ،والفيذم عنذدنا

أجل من ِ
الح ْفظ ،وىو فوق ابن أبي داود في الفيم والحفظ"(.)8

وقذذال الذ َّذدارقطني" :ثقذذة ،ثبذذت ،حذذافظ"( .)9وقذذال ّْ
الش ذ َيرِازي(" :)1ىذذو أكثذذر حذذديثًا مذذن ابذذن

البار ْندى( ،)2وال يتقدمو أحد في ّْ
الدراية"(.)3
َ

)(1
)(2
)(3
)(4

الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)140 /14
الحا ِك ُم َّ
الن ْي َس ُابوري ،سؤاالت الحاكم لمدارقطني (ص.)93
َ
الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)189 /7
الي ِ
اش ِم ّي :بفتح الياء بعدىا األلك وفي آخرىا الشذين المعجمذة بعذدىا المذيم ،ىذذه النسذبة إلذى ىاشذم بذن عبذد
َ
بي نسبة إلى ىاشم ،السمعاني ،األنساب (ج.)379 /13
مناك ،وقيل ّ
لمن ّ

) (5انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)349 /7
) (6الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)505 /14

) (7اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ اإلسماعيمي (ج.)806/3
) (8الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)341 /16
) (9السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)326
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وقذال السَّذيمي" :سذألت ابذذن عب َذدان عذن ابذذن صذ ِ
البار ْنذدى فقذذال:
اعد أىذو أكثذذر حذديثاً أو َ
َْ
َ
()4
ابذذن صذذاعد أكثذذر حذذديثاً وال يتقدمذذو أحذذد فذذي ّْ
البار ْنذذدى أعمذذى إسذذناداً منذذو"  ،وقذذال ف ذي
الد اريذذة ،و َ
ت أبذذا ب ْكذذر بذذن عبذ َذدان يقُذذو ُل :يحيذذى بذذن صذ ِ
وسذ ِذئ َل ابذذن
ذاعد يذذدري ،ثذذم َقذ َ
موضذذع آخذذرَ " :سذ ِذم ْع ُ
َْ
َ َْ
َ
َ
ذالُ :
َ
اْلجعابِ َّي( ،)5أكان ابن ص ِ
ذت
اعد يحفظ فتبسم ،وَق َ
ذال :ال ُي َقذا ُل :ألَبِذي ُم َح َّمذد يحفذظ ،كذان يذدريُ .قْم ُ
َ
ََ
()6
الّْ :
ألَبِي َب ْكر بن َع ْب َدان :أيش الفرق بين ّْ
الدراية فوق الحفظ" .
الدراية والحفظ َف َق َ

الشذام و ِ
ِ
صذر و َّ
الح َجذاز
وقذال الخميمذذي" :ثقذذة إمذذام يفذوق فذذي الحفذذظ أىذذل زمانذذو ارتحذل إلذذى م ْ
وِ
الح َسن َّ
الع َراق منيم من ُي ّْ
الدارقطني"(.)7
قدموُ في الحفظ عمى أقرانو منيم أبو َ

ور َحذل فذي طمبذذو..
وقذال الخطيذب البيذذدادي" :كذان أحذذد ُحفَّذاظ َ
الحذديث ،وممذن عنذي بذوَ ،
وكان يحيى ذا محل من العمم ولو التَّصانيك في السنن وترتيبيا عمى األحكام"(،)8
ووصفو ابن عساكر" :بالحافظ"(.)9
وقال الذىبي" :لو كبلم متين في الجرح والتّعديل و ِ
العمَذل ،ي ّذدل َعمَذى ُّ
تبحذره وسذعة ِعْم ُمذو"(،)1
وقذذال فذذي موضذذع آخذذر" :اإلم ذذام ،الحذذافظ ،المجذذود ،محذذدث العذ ذراقَّ ،
رحذذالَ ،جذ َّذوال ،عذذالِم بالعم ذذل
والرجال"( ،)2وقال في موضع آخر" :الحافظ اإلمام الثقة"(.)3
=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ىذو :أحمذد بذذن عبذدان بذن محمذذد الشذيرازي ،اإلمذام ،الحذذافظ ،المعمذر ،الثقذة ،كذذان موصذوفاً بذالحفظ ،وتذذوفي:
فذذي صذذفر سذذنة ثمذذان وثم ذانين وثذذبلث مائذذة عذذن خمذذس وتسذذعين سذذنة ،انظذذر :الذذذىبي ،سذذير أعذذبلم النذذببلء

( ،)489 /16و ّْ
الشذذيرازي :بكس ذذر الشذذين المعجم ذذة واليذذاء الس ذذاكنة آخذذر الح ذذروك ،وال ذراء المفتوح ذذة بع ذذدىا
األلذذك وفذذي آخرىذذا ال ذزاى ،ىذذذه النسذذبة إلذذى شذذيراز ،وىذذي قصذذبة فذذارس ودار الممذذك بيذذا ،خذذرج منيذذا جماعذذة
كثيرة من أىل العمم والصوفية ،السمعاني ،األنساب (ج.)217 /8
ذطي الحذذافظ ابذذن البارنذذدي[ ،المتذذوفى 312 :ى ذذ]،
) (2محمذذد ْبذذن محمذذد ْبذذن ُسذذميمان ْبذذن الحذذارث ،أبذذو َب ْكذذر الواسذ ّ
الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)257 /7
) (3انظر :المرجع السابق (ج.)349 /7
) (4السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني( ،ص.)196

) (5ىو :محمد بن عمر بن محمذد بذن سذمم ،بذن وال ِجعذابي أبذو بكذر التميمذي البيذدادي الحذافظ ،قاضذي المو ِ
صذل
َْ
َ ّ
ِ
ابي :نسذبة إلذى ال ِج ْعبذة وعمميذا ،وىذي شذيء
[المتوفى 355 :ىذ] ،انظر :المرجع السابق( ،ج ،)84 /8والج َع ّ
يعمل ليوضع فييا السيام ،السمعاني ،األنساب (ج.)285 /3

) (6السيمي ،سؤاالت حمزة السيمي (ص.)196
) (7الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)611 /2
) (8الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)341 /16
) (9ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)356 /64
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الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالحافظ اإلمامَ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
النقاد عمى توثيقو ،واهلل أعمى وأعمم.
كل ّ
()4
ِ
أبـوَح ِ
َّ
ضـانَسـنةَ
دَالم ْعـ َُروفَ ِبـ
امـ ََ
ََ
سـنَ،
ََ
ح َّمـدَ ِبـ
دَبـنَم ََ
َُ
ح ََم
َ.13أَ َْ
ـيَرَم َ
نَالح َ
ابنَالش ْـرقي َ َ،مـاتَف َ

شرينَوثالثمائة(َ .)5
خمسَوع ْ
َ

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :حافظ"(َ .)6 أقوالَالنقادَفيو:قال ابن ُخ َزْيمة" :حياة أَبِي حامد تحجز بين الناس والكذب َعَمى ر ُس ِ
ول المَّو .)7("
َ
َ
َ
وقال ابن َع ِدي" :لم أر أحفظ وال أحسن سرداً منو"(.)8

السممي(" :)9سألت الذدارقطني عذن أبذي حامذد فقذال :ثقذة مذأمون إمذام ،قمذت :مذم
وقال محمد ُّ
تكمم فيو ابن عقدة فقال :سبحان اهلل .ترى يؤثر فيو مثل كبلمو  .ولذو كذان بذدل ابذن عقذدة يحيذى
بن معين ،قمت :وأبو عمي قال :ومن أبو عمي حتى يسمع كبلمو فيو.)10(".

()11
وقذذال َ ِ
صذره فذذي
الجذ ْوزي" :كذ َ
ذام فذذي وقتذذو بذذبل مدافعذذة"  ،وقذذال ابذذن َ
ذان واحذذد َع ْ
الخميمذذي" :إمذ ٌ
الحج"( ،)1وقال ابن نقطة" :الحافظ"(.)2
عمم الحديث ،وكان كثير َ

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)350 /7
) (2الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)501 /14
) (3الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)240 /2
) (4الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج ،)109 /6اإلسماعيمي ،المعجم في أسذامي شذيوخ أبذي بكذر اإلسذماعيمي
(ج.)362 /1

) (5السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)343
) (6اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)362 /1
) (7انظر :اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)362 /1
) (8الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)837 /3

9
السممي َج ًدا[ ،المتوفى 412 :ىذ] ،الذىبي ،تاريخ
) ( محمد ْبن الحسين ْبن موسى ،أبو َع ْبد َّ
الر ْح َمن ْ
األز ّ
دي ًأباُ ،
اإلسبلم (ج.)208 /9

) (10السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)91
) (11الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)837 /3
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الصبلح" :وكان كثير اْل َحج ،ي ْكتب ِفي الطَّ ِريقَ ،وي ْكتب َعنوُ"(.)3
وقال ابن َّ
()4
وقال َّ
ظا وثقو
الذىبي" :أحد األعبلم"  ،وقال في موضع آخر" :كان واحد عصره حف ً

()6
()5
ان ثق ًة ثبتًا
ومعرفةّ ،
مرات"  ،وقال أيضًا" :إمام شيير حجة"  ،وقال في موضع ريرهَ " :ك َ
حج ّ
()7
تقانا
صره حفظًا وا ً
متقنًا حافظاً"  ،وقال في موضع ":اإلمام الحافظ ّ
الحجة ..كان فريد َع ْ

ومعرفة ،حج مرات"(.)8

طمُوبيا" :ذو تصانيك"(.)9
وقال ابن قُ ْ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّحافظ حجة ،وافق أبوبكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى تعديمو لمراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
ِ ِ ()10
شـرينَ
ط َّ
اسَالواسـ َ
ََ
وَالعبَّـ
دَ،أبـ ََ
انَبنَم َْ
ََ
نَعَثْ ََم
ح ََمدََِب َُ
س َْيلَبنََأَ َْ
ََ .14
ي َ،تـوفيَسـنةَتسـعَ َوع ْ
خ َمـ ُ

وثالثمائة(.)11

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :حافظ"(َ .)12 أقوالَالنقادَفيوَ:الخ ِطيب الب ْي َدادي( ،)1وقال َّ
الذىبي" :وثَّقو بعضيم"(.)2
وثَّقو َ ُ َ
=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن الجوزي ،المنتظم (ج.)367 /13
) (2ابن نقطة ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص.)164
) (3ابن الصبلح ،طبقات الفقياء الشافعية (ج.)379 /1
) (4الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)204
) (5انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)504 /7
) (6الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)156 /1

) (7الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)109 /6
) (8الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)29 /3
وبيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)5 /2
) (9ابن قُ ْ
طمُ َ
) (10اإلسذذماعيمي ،المعجذذم فذذي أسذذامي شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي (ج ،)654 /2الخطيذذب البيذذدادي ،تذذاريخ
بيداد (ج.)173 /10
) (11الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)951 /6
) (12اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)654 /2
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الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقةَ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى توثيق الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
انيَ،م ِ
اري(ِ َ َ)3
صـ َِ
ـاتَفـيَذيَالحجـةَ
شـامََ،أَ ُبـ َُ
َِ
دَالوىَّـ
دَبنَع ْبـ ََ
ََ
ح ََّم
َُ .15م ََ
ابَبـنَى َ
ُ
وَزَْرعـةَاألََْن َ
الجَْر َجـ َ َ
س َنةَأربعَوثالثمائة(َ .)4
َ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :حافظ فقيو"(.)5 أقوالَالنقادَفيو:قذذال السذذيمي" :الفقيذذو الحذذافظ"( ،)6وقذذال الذذذىبي" :الفقيذذو الحذذافظ ..أحذذد مذذن جمذذع بذذين الفقذذو

والحديث"(.)7

الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

الفقي ذذو الح ذذافظ ،وق ذذد واف ذذق أب ذذو بك ذذر اإلس ذذماعيمي ك ذ َّذل النق ذذاد عم ذذى حف ذذظ الذ ذراوي ،واهلل أعم ذذى

وأعمم.

ثانياًَ:منَقالَفيوَ"الحافظ"َ،معَزيادةَصفةَ .

يَ،المعـروفَبال َقمـ ِ
ـاطَري(َ،)9()8تُـ ُـوفّيَســنةَأربـ ٍـعَ
ـوَبكــرَالـََّراز
شـامَ،أبـ ََ
ـنَع ََميــرَبـ َِ
ُ .16م َح َّمــدَبـ َُ
ـنَى َ
ََ ْ
َ
وتسعين(.)10

الصدوق"(َ .)1
 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :الحافظ ّ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)173 /10
) (2الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)951 /6

ص ِاري :بفتح األلك وسكون النون وفتح الصاد الميممة وفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة الذى األنصذار ،وىذم
)ْ (3
األن َ
جماعة من أىل المدينة من الصحابة من أوالد األوس والخزرج ،قيذل ليذم األنصذار لنصذرتيم رسذول اهلل ،
السمعاني ،األنساب (ج.)368 /1

) (4السيمي ،تاريخ جرجان (ص ،)388الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)82 /7
) (5اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)424 /1
) (6السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)388
) (7الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)82 /7
الق ِ
ماطرى :بفتح القاك والميم ،وكسر الطاء الميممة وفي آخرىذا الذراء ،ىذذه النسذبة إلذى القمذاطر ،وىذو جمذع
)َ (8
القمطرة ،السمعاني ،األنساب (ج.)481 /10

) (9ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج ،)43 /55الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)1040/6
) (10الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)1040/6
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 أقوالَالنقادَفيوَ :َوصفو ابن عساكر( ،)2والذىبي(" :)3بالحافظ".

الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

الحافظَ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي كل ُّ
النقاد عمى حفظ الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.

ثالثاًَ:منَقالَفيوَ"يحفظ"َ .
()4
انَسنةَتسعينَومائتين(َ .)5
اعيلََ،أََُب ََ
اقَبنَإس ََم َِ
َْ
إس ََ
ح
َْ .17
ََّ
وَي َْعَقُ
وبَالرازي َ،روىَ ِب ُج ْر َج َ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :يحفظ"(.)6 أقوالَالنقادَفيو:ال آخر لمنقاد فيو.
لم أجد قو ً
الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

يحفظ كما قال أبو بكر اإلسماعيمي ،واهلل أعمى وأعمم.
ابورَسـنةَثـالثَ
سـ َُ
سـ َُ
سـ ََّ
دَالـرحيم(ُ َ،)7أبـ ََ
ينَبـنَع ْبـ ََّ
ََ
سـ
َُ
عَمِيَ ِبـ
ََ .18
ابوريَ َ،مـاتََِبَنَْي َ
نَالنَْي َ
وَالح َ
نَالح َ
وتسعينَومائتين(َ .)8

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :يحفظ"(.)9=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)518 /2
) (2ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)43 /55
) (3الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)1040/6

الرِازي :بفتح الذراء والذزاى المكسذورة بعذد األلذك ،ىذذه النسذبة إلذى الذري ،وىذي بمذدة كبيذرة مذن بذبلد الذديمم بذين
)َّ (4
قومس والجبال ،السمعاني ،األنساب (ج.)33 /6

) (5السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)161
) (6اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)570 /2
) (7انظر :اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)738 /3
) (8السذ ذذيمي ،تذ ذذاريخ جرجذ ذذان (ص ،)300ابذ ذذن الج ذ ذذوزي ،المنذ ذذتظم (ج ،)159 /16الذ ذذذىبي ،تذ ذذاريخ اإلس ذ ذذبلم
(ج.)985 /6
) (9اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)574 /2
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 أقوالَالنقادَفيو:ال آخر لمنقاد فيو ،رير قول أبي بكر اإلسماعيمي.
لم أجد فيو قو ً

الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

يحفظ ،كما قال أبو بكر اإلسماعيمي ،فيو من شيوخو ،وىو أدرى بو ،واهلل أعمى وأعمم.
ِ
نَالخالدي(َ،)1توفيَيومَالخميسَ
َّ
س
ي
نَمحمدَب ََ
نَي
َب
ْ
ْ
عمي ْ
َ
دَالم ْرَو ِز ّ
َ،أبوَالح َ
حيىَبنَ َخال َ
ّ .19
لثالثَبقينَمنَشيرَذيَالقعدةَمنَسنةَسبعَعشرةَوثالثَمئة(َ .)2

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو:" َكيل كان يحفظ""(.)3
 أقوالَالنقادَفيو:لم أجد فيو قوالً آخر رير قول أبي بكر اإلسماعيمي.

الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

يحفظ كما قال أبو بكر اإلسماعيمي فيو من شيوخو ،وىو أعمم بحال شيخو ،واهلل أعمى
وأعمم.
()4
الم ْخ ِّرمي(.)6()5
يمَأب ََ
دَبنَعَْبدَال َكَِر َُ
ََ
ح ََم
ح ََّمدَبنََأَ َْ
َُ .21م ََ
وَالعََّباسَ َ
الب ّازز ُ

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :يحفظ"(.)7 -أقوالَالنقادَفيو:

) (1السيمي ،تاريخ جرجان (ص ،)301الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)328 /7
) (2الحازمي ،الفيصل (ج.)626 /2

) (3اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)753 /3
البذ ّذزاز :بفذذتح البذذاء المنقوطذذة بواحذذدة والذزايين المعجمتذذين بينيمذذا ألذذك ،ىذذذه المفظذذة تقذذال لمذذن يبيذذع البذذز وىذذو
)َ (4
الثياب واشتير جماعة بيا من المتقدمين والمتأخرين ،السمعاني ،األنساب (ج.)199 /2
الم ْخّْرمذذي  :بضذذم المذذيم ،وفذذتخ الخذذاء المعجمذذة ،وتشذذديد ال ذراء المكسذذورة :نسذذبة إلذذى المخذذرم ،محمذذة ببيذذداد
)ُ (5
مشيورة ،انظر المرجع السابق( ،ج.)131 /12

) (6اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسذماعيمي (ج ،)479 /1الخطيذب البيذدادي ،تذاريخ بيذداد
(ج.)157 /2
) (7اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)479 /1
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وبيا في الثقات(.)1
ذكره ابن قُ ْ
طمُ َ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّوبيا عمى توثيق الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
حافظ ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي ابن قُ ْ
طمُ َ

َّ
رَالش ِع ْيري(َ َ،)3()2وتوفيَفيَطريقَمكةَفيَذيَالقعدةَسنةَسبعَ
وَب َْك
كَ،أب ََ
دَبنَم َالِ َُ
ََ
ح ََّم
َُ َ..21م ََ
وتسعينَومائتين(َ .)4

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :يحفظ"(.)5 أقوالَالنقادَفيو:َقال الخطيب البيدادي" :كان فيماً عالماً بالحديث"( ،)6ووصفو الذىبي :ب"الحافظ"(َ .)7
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالحافظ ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى حفظ الراوي ،واهلل أعمى وأعممَ .
ِ
مـاتَفـيَ
ـي(َ،)8
وَب ْكرَا ْل ُختُمِّ َّ
نَع ْب
دَب َ
ْ
نَزْي ْ
نَم َح َّم ْ
نَع ْبدَالمَّ ْ
َح َم ْ
 .22أ ْ
نَحيَّانَأ َُب َ
دَالحميدَب َ
دَب َ
دَب َ
وَب ُ
سنةَثالثَمائةَ،وقيلَ:يومَالثالثاءَليومينَمضياَمنَجمادىَاألولى(َ .)1

) (1ابن قطموبيا ،الثقات من لم يقع في الكتب الستة (ج.)135 /8
)َّ (2
الش ِع ْيري :بفتح الشذين المعجمذة وكسذر العذين الميممذة وبعذدىا اليذاء المنقوطذة بذاثنتين مذن تحتيذا وفذي آخرىذا
الذراء ،ىذذه النسذبة إلذذى بيذع الشذعير ،والذذى بذاب الشذعير أيضذا وىذذي محمذة معروفذة بذذالكرخ مذن رربذي بيذذداد،

انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)116 /8
) (3ذكذر اإلسذذماعيمي فذي معجمذذو أن اسذمو محمذذد بذذن مالذك الشذذعيري ،انظذر :اإلسذذماعيمي ،المعجذم فذذي أسذذامي
شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج ،)411 /1بينمذا قذال الخطيذب البيذدادي ىذو محمذد بذن داود بذن مالذك ،ولقذد
عمّذق الخطيذذب عمذذى ىذذذا قذائبلً" :وذكذره أبذذو العبذذاس بذذن عقذدة فذذي تاريخذذو الكبيذذر فسذماه محمذذد بذذن مالذذك بذذن

داود ،وذكره في تاريخ موت شيوخو ،فقال :محمد بن داود بذن مالذك ،واهلل أعمذم بالصذواب" ،انظذر :الخطيذب

البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)495 /4
) (4المرجع السابق( ،ج.)169 /3

) (5اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)411 /1
) (6الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج ،)169 /3وقد ذكره باسم محمد بن داود بن مالك.
) (7الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)1026 /6
) (8قال السمعاني :اختمك مشايخنا في ىذه النسبة " الختمي" ،بعضيم كذان يقذول ىذي إلذى خذتبلن بذبلد مجتمعذة
ذي بضذذم
وراء بمذذخ ،وبعضذذيم يقذذول ىذذي بضذذم الخذذاء والتذذاء المنقوطذذة بذذاثنتين مشذذددة -حتذذى أريذذت أن ُ
الختّمذ ّ
الخاء والتاء المشددة قرية عمى طريق خراسان ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)44 /5

83

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"ُ :يعد فيمن يحفظ الحديث"(.)2 أقو ُّالَالنقادَفيو:
السمعاني" :كان يذاكر ويصنك ويتعاطى الحفظ"(.)4
َوثَّقو الخطيب البيدادي( ،)3وقال َّ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّحافظ ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى تعديمو ،واهلل أعمى وأعمم.

المصطمحَالثانيَ:ثبت""َ،ثبتَمعَزيادةَصفة"َ .
أولًَ:منَقالَفيوَ"أحدَاألثبات""َ،كانَثبتاً".
ح َّمـدَالـد ِ
اديَ،مـاتَ
َالب ْغـََد َِ
ي ََ
اىـدَ،أبـوَم ََ
َُ
منَبنَم ََ
ج
َُ
الر َْ
ح
بدَ ََّ
دَبنَع َِ
ََ
ح ََّم
بنَم ََ
فَ َُ
مَبنَخََم َْ
ََ
ََ َ.23
اليَْيَثَ
ُّور ّ
ـيَصـفََرَســنةَسـبعَوثالثمائــةَ،وقيـلَشـيرَربيــعَ،وقيـلَ:مــاتَسـنةَأربعــينَ
ََ
يـومَالخمـيسَفـ َ

وثالثمائة(َ .)5

 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :أحد األثبات"(.)6 أقوالَالنقادَفيو:وثَّقو ابن عبد اليَ ِادي( ،)8()7و َّ
الدارقطني( ،)9وزاد ابن عبد اليادي" :الحافظ".

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)362 /5
) (2اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)345 /1
) (3الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)362 /5
) (4السمعاني ،األنساب (ج.)45 /5

) (5انظذ ذذر ترجمتذ ذذو :الخطيذ ذذب البيذ ذذدادي ،تذ ذذاريخ بيذ ذذداد (ج ،)96/16ابذ ذذن الجذ ذذوزي ،المنذ ذذتظم (ج،)193 /13
الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج ،)127 /7ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)356 /8
) (6السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص .)256
)ِ (7
اإل َمام األوحد اْل ُمحدث اْل َحا ِفظ الحاذق اْل َف ِقيو البارع اْل ُم ْق ِرئ َّ
ي ُذو اْلفُُنذون شذمس ال ّذدين ُم َح َّمذد بذن
ي الّم َي ِذو ّ
الن ْح ِو ّ
ِ
ِِ
ِ
ذادى
ذي ،أحذذد األذكيذذاءَ ،مذذات ِفذذي ُج َمذ َ
أْ
َحمذذد بذذن عبذذد اْليَذذادي بذذن ُي ُ
وسذذك بذذن ُم َح َّمذذد بذذن َ
قدامذذة اْل َم ْقدسذذي اْل َح ْنَبمذ ّ
األولى سنة أَربع َوأ َْرَبعين َو َس ْبعمائة ،انظر :طبقات الحفاظ ،السيوطي (ص.)524
) (8ابن عبد اليادي ،طبقات عمماء الحديث (ج.)482 /2
) (9السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)322
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()1
وقال ابن كامل َّ
الش َجري" :كان كثير الحديث ِّ
الجذ ْوزي:
جدا ضذابطًا لكتابذو"  ،وقذال ابذن َ
"كان كثير الحديث ،حافظاً ثبتاً"(.)2

متقنذذا ضذذابطًا"( ،)3وقذذال فذذي موضذذع آخذذر" :المذذتقن،
وقذذال الذ َّذذىبي" :كذذان كثيذذر الحذذديث ً
الثق ذذة" ،وك ذذان م ذذن أوعي ذذة العم ذذم ،وم ذذن أى ذذل التح ذذري والض ذذبط"( ،)4وف ذذي موض ذذع آخ ذذر" :الح ذذافظ

الثقة"(.)5

()6
الس ذيوطي" :الثقذذة الحذذافظ"( ،)7وقذذال ابذذن
وقذذال ابذذن َح َج ذر" :مذذن كبذذار الحفذذاظ"  ،وقذذال ّ
ِ
ّْ
وصَّنك"(.)8
الع َماد" :الثقةَ ،ج َمع َ

الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

َّ
ّْ
المتقن ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي كلَّ النقاد عمى توثيق الراوي ،واهلل أعمى
الثقة الثبت ُ

وأعمم.

()9
ِ
قراض َ َّ
ي(َ،)10
الشطَ ِو َُّ
نَى َُ
فَب ََ
نَي َُ
ََ .24ىا َُرونَب َُ
ارون َبن ََِزََيادَ،أ َُبوَأ ْ
وس ْ
َح َمد َالمعروفَ ِب ْاب ِن َم َ

ماتَيومَاألربعاءَ،ألربعَعشرةَ َخ َمونَمنَذيَالحجةَسنةَثالثَوثالثَمائة(َ .)11

ان ثَْبتًا"(.)12
ََََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيوَ " :ك َ

 -أقوالَالنقادَفيو:

قال الذىبي" :اإلمام ،الفاضل"(َ .)13
) (1الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)96/16
) (2ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم (ج.)193/13
) (3انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)127 /7
) (4الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج /14ص.)262-261
) (5الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)234 /2
) (6ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)356 /8
) (7السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)324

) (8ابن العماد ،شذرات الذىب (ج.)37 /4
) (9اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)790 /3

)َّ (10
طوي :بفتح الشين المعجمذة والطذاء الميممذة بعذدىا الذواو ،ىذذه النسذبة إلذى جذنس مذن الثيذاب التذي يقذال
الش َ
ليا الشطوية وبيعيا وىي المنسوبة إلى شطا من أرض مصر ،انظر السمعاني ،األنساب (ج.)99 /8

) (11الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج ،)43 /16الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)262 /14
) (12السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)192
) (13الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)262 /14
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الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثبت ،وافق أبا بكر اإلسماعيمي الذىبي عمى توثيقو لمراوي ،واهلل أعمى وأعمم.

ثانياً"َ:ثبت""َ،ثبتَمعَزيادةَصفة".
المصطمحَاألولَ:منَقالَفيو"َ:صدوقَثبتَيعرفَالحديث"َ .
()2
دَالرحمنَبنَعبدَالمؤمنَب َ ِ
َ،الم َيمَّبي(َ)3
الب ّزاز(َ ،)1األ َْزَِد َّ
ي
ْ
.25ع ْب َّ ْ َ ْ َ ْ
نَخالدَبنَيزيدَ،أبوَمحمدَ َ
ُ

جانيَ،ماتَسنةَتسعَوثالثمائةَ(َ.)4
الجَْر ََ
َُ

 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:صدوق ثبت يعرك الحديث"(َ .)5ك الحذ ِذديث"( ،)6وقذال السذيوطي" :الحذ ِ
الَ " :كذ ِ
 أقـو ُّذافظ
ذال ْابذ ُذن َمذا ُك ْو َ
الَالنقــادَفيــوَ :قذ َ
ذان ث َقذ ًةَ ،ي ْعذ ِذر ُ َ ْ
َ
َ
ّ
اْل َعذذالِم ..ك ذذان مذذن كبذ ذراء جرجذذان وعممائي ذذا وص ذذمحائيا"( ،)7وقذذال ال ذذذىبي" :كذذان م ذذن أعي ذذان
()8
ِ
ِ
الم ِف ْي ُذد الثَّْبذتَ ..عذالِم ُج ْر َجذان..
ّ
امَ ،
المحدثين ُ
الحافظُ ُ
بج ْرجان"  ،وزاد في موضع آخر" :اإل َم ُ
و َكان م َق َّدمًا ِفي ِ
العْمِم َوالعمل"(َ .)9
َ َ ُ

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقة ثبت ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى تعديل الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)705 /2
) (2األ َْزدي :ىذه النسبة الذى ازد شذنوءة ،بفذتح األلذك وسذكون الذزاى وكسذر الذدال الميممذة ،وىذو أزد بذن اليذوث
بن نبت بن مالك بن زيد بن كيبلن بن سبأ ،انظر السمعاني ،األنساب (ج /1ص.)181-180

الميَمَّبي :بضم الميم وفتح الياء وتشديد البلم وفي آخرىا الباء المنقوطة بواحدة  ،ىذه النسبة إلذى أبذى سذعيد
)ُ (3
الميمذذب بذذن أبذذى صذذفرة األزدي أميذذر خ ارسذذان وأوالده العش ذرة نسذذبة ووالء ،انظذذر :المرجذذع الس ذذابق (ج/12
.)501
) (4انظر ترجمتو :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)146 /7
) (5اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)705 /2
) (6الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)146 /7
) (7السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)320
) (8انظر :المرجع السابق
) (9الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)222 /14
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ِ ()1
ِ
ِ
َأبو َنعيمَ
َ.26الفَ ْ
َم ْخمَد َبن َ َرِب ْي َعة َالتَّميمي َا ْلقَاضي َا ْل ُج ْر َجاني ُ ،
ضل َبن َ
َع ْبد َاهلل َبن َ

الم ْخمدي(َ ، )3()2مات َيوم َالثنين َلسبع َبقين َمن َشير َربيع َاألول َسنة َثالث َوسبعينَ
َ

ومائتين(.)4

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:صدوق ثبت"( ،)5ومرة قال" :صدوق جميل"(.)6 أقو ُّالَالنقادَفيو:
جوال"( ،)7ولم أجد أقواالً أخرى لمنقاد فيو.
قال الذىبيّ :
"رحال ّ
الراوي:
خالصةَالقولَفيَ َّ

صذدوق ثبذذت ،كمذذا قذذال اإلمذذام أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي فيذذو مذذن شذذيوخو وىذذو أعمذذم بذذو ،واهلل

أعمى وأعممَ .

المصطمحَالثانيَ:منَقالَفيو"َ:الشيخَالثبتَالفاضل"َ .
عَْبدَالمَّ
اديَ،مولىَبنيَ
ربرى(َ،)9()8ثمَالب َْغََد َِ
جََب َُ
اجيةَبنَ َن َْ
وَبنَم َح َّمدََِبنََن َِ
ََ .27
دَالب َ
وَم َح َّم َ
ةَ،أب ُ
ُ
ىاشمَ،ماتَيومَالسبتَأولَيومَمنَشيرَرمضانَسنةَإحدىَوثالثَمائة(َ .)10

الف ِ
 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيوَّ " :اضل"(.)11
الشيخ الثَّْبت َ

) (1السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)329
الم ْخمدي :بفتح الميم وسذكون الخذاء المعجمذة ،وفذي آخرىذا الذدال الميممذة ،ىذذه النسذبة إلذى مخمذد ،وىذو اسذم
)َ (2
لجد بعض المنتسب إليو ،انظر :السمعاني ،األنساب(ج.)139 /12
) (3ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)347 /48

) (4ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج ،)347 /48الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)997 /6
) (5اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)763 /3
) (6السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)329

) (7الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)997 /6

البرَبذذرى ،بفذذتح البذذاءين المنقذذوطتين بنقطتذذين بينيمذذا راء ميممذذة بعذذد البذذاء راء اخذذرى ،ىذذذه النسذذبة الذذى بذذبلد
)َ (8
البربر وىي ناحية كبيرة من ببلد الميرب ،السمعاني ،األنساب (ج.)130 /2

) (9الخطيذذب البيذذدادي ،تذذاريخ بيذذداد (ج ،)313 /11الزركمذذي ،األعذذبلم (ج ،)119 /4كحالذذة ،معجذذم المذذؤلفين
(ج.)142 /6

) (10الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11

) (11اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)665 /2
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 أقوالَالنقادَفيوَ :()2
()1
المَنادي(" :)3أحد الثقات
قال َم ْسَممة بن القاسم " :كان كثير الحديث"  ،وقال ابن ُ
المشيورين بالطمب ،والمكثرين في تصنيك المسند"(.)4

وقال َ ِ
الب ْي َد ِادي" :كان ثق ًة ثبتًا"(.)5
الخطيب َ

وقال ابن كامل َّ
مشيور
ًا
الش َجري" :كان من أصحاب الحديث األكياس المكثرين ،إال أنو كان
بصحبة ال َك َاربِ ْي ِس ُّي(.)7(")6

()8
بل مشيو ًار
ان ثقة ثبتًا فاض ً
وقال السمعاني" :كان ثقة ثبتًا صدوقاً"  ،وقال ابن الجوزيَ " :ك َ
بالطمب ،مكث اًر إال أنو اشتير بصحبة ال َك َاربِ ْي ِس ُّي"(.)9

وقال الذىبي" :كان ثقة ثبتًا ،عارفًا"( ،)10وقال في موضع آخر" :اإلمام ،الحافظ،

الصادقَّ ،
صنك وجمع ،كان إمامًا ،حجة ،بصي ًار بيذا الشأن ،لو مسند كبير"(.)11
َّ

وقال ابن العماد" :كان حافظًا مسندًا ،صنك ُمسندًا في مائة واثنين وثبلثين ُجزءًا"(.)12
)(1

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

مسذممة بذذن قاسذم بذذن إبذراىيم بذذن عبذد اهلل بذذن حذاتم ،جمذذع تاريخذاً فذذي الرجذال شذذرط فيذو أن ال يذذذكر إال مذذن
أرفمو البخاري في تاريخو ،وىو كثير الفوائد في مجمد واحد ،وقال أبو محمد بذن حذزم :يكنذى أبذا القاسذم كذان
أحد المكثرين من الرواية والحديث ،انظر :ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)61 /8
طمُ ْوَب َيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)124 /6
ابن قُ ْ
ذدادي الحذذافظ،
أحمذذد بذذن جعفذذر ابذذن المحذ ّْذدث أبذذي جعفذذر محمذذد بذذن عبيذذد اهلل بذذن المنذذادي ،أبذذو الحسذذين البيذ ّ
وكان من جّمة القُّراء [المتوفى 336:ىذ] ،انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)698 /7
الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11
المرجع السابق.
ب التَّ ِ ِ
ي ،ص ِ
ذي ب ِذن َي ِزْي َذدِ َ ،
ذان ِم ْذن بُ ُح ْذوِر
الح َس ْذي ُن ب ُذن َعمِ ّْ
العبلَّ َمةُ ،فَ ِق ْيذوُ َب ْي َذد َاد ،أَبُذو َعمِ ٍّ
ذاح ُ
ذي ُ
صذان ْيكَ ،و َك َ
َ
الب ْي َذداد ُّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُصذ ْذو ِل تَذ ُذد ُّل َعَمذذى تََب ُّحذ ِذرِه ،الذذذىبي ،سذذير أعذذبلم
أل
ا
و
ع
و
ذر
ذ
الف
ذي
ذ
ف
و
ف
ي
ن
ذا
ذ
ص
ت
و
،
ا
ذن
ذ
س
ل
،
ا
ح
ذي
ذ
ص
ف
،
ا
ذ
ن
ط
ف
،
ا
ذ
ي
ك
ذ
،
ذم
ذ
م
الع
ِ
ً
ً
ً
ً
ْ
َ ْ َ
ِ َ ّ َ
َ َ ُْ ُ
ُُْ َ ُ
النببلء (ج ،)82 /12وال َك َاربِ ْي ِس ُّي نسبة إلى بيع الثياب ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)57 /11

) (7الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11
) (8السمعاني ،األنساب (ج.)132 /2

) (9ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم (ج.)147 /13
) (10الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)36 /7
) (11الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)164/14
) (12ابن العماد الحنبمي ،شذرات الذىب (ج.)6 /4
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الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقة حافظ مصنك ،وقد وافق أبو بكر اإلسماعيمي كل النقاد عمى توثيقو ،واهلل أعمى وأعمم.

المصطمحَالثالث"َ:ثقة"َ،معَزيادةَصفةَ .
منَقالَفيوَ"صدوقَثقة"َ .
سـ ْـينَالِ ِسـ َـمناني(َ،)1تــوفيَســنةَثــالثَ
ـنَيـ ْـوُن
سَ،أبـ ُ
ُ
ـنَع ْبــدَاهللَبـ ُ
ـنَم َح َّمــدَبـ َ
ـوَالح َ
َ .28ع ْبــدَاهللَبـ ُ
وثالثمائة(.)2

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق ثقة"(.)3 أقوالَالنقادَفيو:ّْ
المحدثين بخراسان وثقاتيم ،وكان واسع الرحمة ،بصي اًر باآلثار"(،)4
قال الذىبي" :من أعيان
الصذ ذذادق ،وك ذذان واسذ ذذع الرحمذ ذذة ،رزْي ذ ذر
وق ذذال فذ ذذي موضذ ذذع آخذ ذذر" :اإلم ذذام ،الحذ ذذافظ الكبيذ ذذرَّ ،
الفضيمة ،حسن التصنيك"( ،)5وزاد في موضع آخر" :الحافظ الرحَّال المأمون"(.)6

وذك ذره ابذذن قُطُموبيذذا فذذي الثّْقذذات( ،)7وقذذال السذذيوطي" :الحذذافظَّ ،
الم ذأمون ،مذذن أعذذبلم
الرحذذال َ
بخراس ذ ذان ،كذ ذذان ب ِ
ص ذ ذي ًار باآلثذ ذذار لذ ذذو شذ ذذعر وأدب"( ،)8وقذ ذذال ابذ ذذن العمذ ذذاد" :أحذ ذذد الثقذ ذذات
َ
الحذ ذذديث ُ َ َ
الرحالة"(.)9
ّ

)ِ (1
الس َمنانى :بكسر السين الميممة وفتح الميم والنون ،بمدة من ببلد قومس بذين الذداميان وخذوار الذري يقذال ليذا
سمنان ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)239/7
) (2انظذذر ترجمتذذو :الذذذىبي ،تذذاريخ اإلسذذبلم (ج ،)68/7الذذذىبي ،سذذير أعذذبلم النذذببلء (ج ،)194/14الس ذيوطي،
طبقات الحفاظ (ص.)312

) (3اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)677/2
) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)68/7
) (5الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)194/14
) (6الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)205/2
) (7ابن قطموبيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)129 /6
) (8السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)312
) (9ابن العماد الحنبمي ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب (ج.)20/4

89

الراويَ :
 خالصةَالقولَفيَ َّحافظ ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل ُّ
النقاد عمى توثيقو ،واهلل أعمم.

الرواةَالمعدَّلونَبألفاظََتفيدَالتعديلَبصفةَقريبةَمنَالضبطَ .
المطمبَالثالثّ َ:

المصطمحَاألولَ/منَقالَفيو"َ:صدوق"َ .

()1
ِ
ِ
َ،ي ْعــرفَ
اىـانَأبـ
ـنجمَب ََ
مَبـنَالـ
ََ
أح َمـ
َْ .29
َّ
ـنَم َ
ْ
ـنَحـات ْ
دَبـنَح ْفـ ْ
ـوَمحمـدَا ْل ُج ْر َجـان ّي ُ
ـنَع َمـر َ ْبـ َ
صَب ُ

بح َْمدانَ،ترددَإلىَالعراقَمرا َراًَكثيرةَ،وكتبَفأكثرَ،وىوَشيخَابنَعدي(َ .)2
ََ

 قــولَأبــيَبكــرَاإلســماعيميَفيــو" :كذذان يعذذرك الحذذديث وىذذو صذذدوق"( ،)3وقذذال فذذي موضذذعآخر" :ممرور ،يكون أحيانا أشبو"(.)5()4

 أقوالَالنقادَفيو:َق ذذال اب ذذن ع ذذدي" :ح ذ َّذدث بأحادي ذذث منكذ ذرة ل ذذم يت ذذابع عمي ذذو ...وى ذذو عن ذذدي مم ذذن ال يتعم ذذد

الكذذذبَ ،وى ذذو مم ذذن يش ذذبو عمي ذذو ف ذذييمط فيح ذ ّْذدث بذذو م ذذن حفط ذذو"( ،)6وذكذ ذره اب ذذن الج ذذوزي ف ذذي
الضعفاء والمتروكين(.)7
وذكذ ذره الذ ذذىبي ف ذذي الض ذذعفاء وق ذذالُ " :ذو مَن ذ ِ
ذاكير"( ،)8وق ذذال ف ذذي موض ذذع آخ ذذر" :ص ذذاحب
َ
()10
مناكير"( ،)9وذكره فذي ديذوان الضذعفاء وقذال" :و ٍاه لذيس بشذيء"  ،وقذال فذي موضذع آخذر:

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)355 /1
) (2ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)330 /1
) (3اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)355 /1
) (4المرجع السابق.

) (5قذذال ابذذن حجذذر :ممذذرور يكذذون أحيانذًا أشذذبو ،أشذذار أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي إلذذى أنذذو كذذان أحيان ذًا يييذذب عقمذذو،
الم ْم ُرور :ىو الذي يصيبو الخمط من المرة فيخمط ،انظر :ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)446 /1
و َ
) (6ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)330/1
) (7ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)70/1
) (8الذىبي ،الميني في الضعفاء (ج.)37 /1
) (9الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)94 /1
) (10الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)4
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"محذ ّْذدث ،عذذالم ،ض ذذعيك ..وقذذال فذذي ترجم ذذة سذذعيد بذذن عقب ذذة ،لذذو حذذديث اختمق ذذو أحمذذد ب ذذن
حفص"(.)1

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّضعيك ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل ُّ
الراوي ،وربما قولو اآلخر "وىو
النقاد في تضعيك َّ

صدوق" يكون متأخ اًر عن قولو األول.

سـ ْـينكَال َن َّج ـارَال ََي ْم ـََداني(َ،)2أبــوَعمــيَ َّ
الخش ـابَ،تــوفيَ
دَالم ْع ـ
او ََ
ـنَد َُ
س ـنَبـ ََ
ََ َ.31
ُ
روفَبح َ
الح َ
سنةَثالثمائة(.)3

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق"(.)4 أقوالَالنقادَفيو :قال َّالذىبي" :كان صدوقاً عالماً"(.)5
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالراوي أحذد شذيوخ أبذي بكذر اإلسذماعيمي ،وىذو أعمذم
صدوق كما قال أبذو بكذر اإلسذماعيمي؛ فذ َّ
بحالو ،واهلل أعمى وأعمم.

حمدَبنَم ِ
اييني(َ)6الحافظ ،توفيَسنةَثمـانَعشـرةَ
اإلسفَر َّ
ََ.31ع ْبَُدَاهللَبنَم َّ
سممَ،أبوَ َب ْكرَ ْ
ُ ْ
وثالثمائةَ(.)7

) (1الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)878 /6

) (2اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)605 /2
) (3الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)935 /6
) (4اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)605 /2
) (5الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)935 /6

6
اإلس َف َرايينى :بكسر األلك وسكون السين الميممة وفتح الفذاء والذراء وكسذر اليذاء المنقوطذة بذاثنتين مذن تحتيذا،
)( ْ
ىذذذه النسذذبة الذذى إسذذفرايين وىذذي بميذذدة بن ذواحي نيسذذابور عمذذى منتصذذك الطريذذق مذذن جرجذذان ،السذذمعاني ،األنسذذاب

(ج.)223 /1

) (7انظر :ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج ،)368 /32الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)341 /7
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 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق"(.)1 أقوالَالنقادَفيو:األوحذذد"( ،)2وزاد فذذي موضذذع آخذذر" :الحجذذة
قذذال الذذذىبي" :اإلمذذام ،الحذذافظ ،الناقذذد ،المذذتقن ْ

المجود"( ،)3وقال في موضع ريره" :أحد المج ّذودين األثبذات الطّ ّذوافين فذي األرض"( ،)4وقذال
ّْ
ِ
ذان م ذذن ْاألَثَْب ذذات المج ذذودين"( ،)5وق ذذال اب ذذن العم ذذاد" :الح ذذافظ
الس ذذيوطي" :اْل َح ذذافظ المجودَ ..ك ذ َ
مجوداً"(.)6
ّ
المصنك ..وكان ثبتاً ّ

الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

حافظ ثبت ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي كل النقاد عمى تعديل الراوي.
ِ ()8()7
ِ
ِ
َ،تـوفيَي ْـومَاألحـدَلخمـسَخمـونَ
سـتََر َاباذي
ََّ
انَ،أبـوَالن
نَعثْ َم
َ.32الََفَتْ َُ
َ
نَسعيدَب ُ
صـرَاإل ْ
حَب َ

منَصفرَس َنةَثَالثَوتسعينَومائتين(َ .)9
َ

ََََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق"(.)10
 أقوالَالنقادَفيو:لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد في الراوي.
) (1السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)107
) (2الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)547 /14
) (3الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)11 /3

) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)341 /7

) (5السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)333

) (6ابن العماد ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب (ج.)89 /4

) (7اإلستراباذي :بكسر األلك وسكون السين الميممة ذىب وكسر التاء المنقوطذة بذاثنتين مذن فوقيذا وفذتح الذراء
والباء الموحدة بين األلفين وفذي آخرىذا الذذال المعجمذة ،ىذذه النسذبة الذى أسذتراباذ وقذد يمحقذون فيذو ألفذًا أخذرى
بذذين التذذاء وال ذراء ،فيقولذذون اسذذتاراباذ إال أن األشذذير ىذذذا وىذذي بمذذدة مذذن بذذبلد مازنذذدران بذذين سذذارية وجرجذذان،

انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)199 /1

) (8ا إلس ذذماعيمي ،المعج ذذم ف ذذي أس ذذامي ش ذذيوخ أبذ ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي (ج ،)764 /3الس ذذيمي ،ت ذذاريخ جرجذ ذذان
(ص.)331
) (9السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)332
) (10المرجع السابق.
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الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّصدوق ،كما قال أبو بكر اإلسماعيمي؛ فيو من شيوخو وىو أعمم بو ،واهلل أعمى وأعمم.
َِ
اجرَالجَْر َجــــانيَ،تـــوفيَفــــيَســــنةَتســــعَ
َُ
ســـينَالتَّــــ
رَ،أبــــ َُ
ح َّمــــ
ـــنَم ََ
أح َمـــدَبـ َُ
َْ َ.33
دَبـــنَعمــــ ُ
ُ
وَالح َ
وثالثمائة(َ .)1

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق نبيل"(.)2 أقوالَالنقادَفيو:قال أبو الشيخ األصبياني" :صدوق نبيل"( ،)3وقال الذىبي" :ثقة"(.)4
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّصدوق ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل ُّ
لمراوي ،واهلل أعمى وأعممَ .
النقاد عمى تعديمو َّ
اقَالم ْخ ِّرمــــيَ،المعــــروفَبــــابنَ
ـــوَإســــ ََ
ح
ح َّمــــدَبــــنَأيــــوبَأبـ
ـــنَم ََ
ـــنَع ْبــــدَاهللَبـ َُ
اىيمَبـ ََ
ْ .34إبــــََر َِ
ْ
ُ
الص ـ ْغدي(َ،)6()5مــاتَ يــومَالثنــينَ،ودفــنَمــنَالغــدَيــومَالثالثــاءَليــومينَبقيــاَمــنَشــيرَ
ُّ

رمضانَ،سنةَأربعَوثالثَمائة(َ .)7

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق"(.)8 أقـوالَالنقــادَفيــو :قذذال أبذذو عمذذي َّالن ْي َسذذابوري" :كذذان ال ينكذذر لذذو"( ،)1وقذذال الذ َّذدارقطني" :لذذيس
بثق ذ ذذة ،ح ذ ذذدث ع ذ ذذن ق ذ ذذوم ثق ذ ذذات بأحادي ذ ذذث باطم ذ ذذة"( ،)2وذكذ ذ ذره اب ذ ذذن الج ذ ذذوزي ف ذ ذذي الض ذ ذذعفاء

والمتروكين(.)3

) (1السذذيمي ،تذذاريخ جرجذذان (ص ،) 73اإلسذذماعيمي ،المعجذذم فذذي أسذذامي شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلس ذذماعيمي (ج/1
.)351
) (2اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)351 /1
) (3انظر :المرجع السابق.

) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)114 /7
الص ْذيدي :منسذوبة إلذى
الص ْيدي :بضم الصاد الميممة وسكون اليين المعجمذة وفذي آخرىذا الذدال الميممذة ،و ُّ
)ُّ (5
صذذيد سذذمرقند ،وأبذذدلوا الصذذاد بالسذذين ،وعربذذوه وجعم ذوا الذذدال الميممذذة ذاال معجمذذة ،انظذذر :المرجذذع السذذابق
(ج.)312 /8
) (6اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)543 /2
) (7انظر :الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج ،)40 /7الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)76 /7
) (8انظر :المرجع السابق.
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المعمر"(.)4
"الم َح ّْدث
ّْ
وقال الذىبيُ :
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّلمراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
ضعيك ،خالك أبو بكر اإلسماعيمي معظم النقاد في تعديمو َّ
ِ
انيَالجَْر َجـاني(َ،)5وتُـ ُـوفّيَفــيَرجــبَ
َُ
ـخَتََْي
اقَالسـ ََ
ـوَإسـ ََ
ح
ع ْمـََرانَبـ َُ
َِ ََ.35
ّ
ـنَم َجاشــعَ،أبـ ْ
ـنَم َ
وسـىَبـ ُ
جانَ،س َنةَخمسَوثالثمائةَ،وىوَفيَعشرَالمائة(َ .)6
بج ْر
ُ
َ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق ّْمحدث جرجان في أيامو"(.)7
 أقوالَالنقادَفيو:قذذال الح ذ ِ
اك ُم َّ
الن ْي َس ذ ُابوري" :محذذدث ثبذذت مقبذذول ،كثيذذر الرحمذذة والتصذذنيك"( ،)8وقذذال ال ذذذىبي:
َ
()9
وم ْسذذندىا ،كذذان ثقذذة ثَْبتًذذا ،كثيذذر التّصذذنيك"  ،وقذذال فذذي موضذذع آخذذر" :اإلمذذام،
"محذ ّذدث ُج ْرجذذان ُ
الم َح ّْذدث ،الحجذذة ،الحذذافظ"( ،)10وقذذد عذ َّذده الذذذىبي مذن أصذذحاب الطبقذذة السذذابعة ممذذن يعتمذذد قولذذو
ُ
في الجرح والتعديل(.)11

()12
ِ
ِ
"م َحذ ّْدث ُج ْر َجذان..
وقال ّ
السيوطي" :الحافظ الثقة ..ث َقذة ثَبذت ُم َ
صذنك"  ،وقذال ابذن الع َمذادُ :
وكان من الثّْقات األثَْبات"(.)13

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)40 /7
) (2السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)136
) (3ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)41 /1
) (4الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)196 /14
) (5اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)725 /3
) (6انظر ترجمتو :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج ،)91 /7السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)322

) (7اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكذر اإلسذماعيمي (ج ،)725 /3وعنذد السذيمي" :محذدث جرجذان
في زمانو" ،انظر :السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)322
) (8الحاكم النيسابوري ،تاريخ نيسابور (ص.)51
) (9الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)91 /7
) (10الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)136 /14
) (11الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)202
) (12السيوطي ،طبقات الحفاظ (ص.)323
) (13ابن العماد ،شذرات الذىب (ج.)27 /4
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ثقة ثبت ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
كل النقاد عمى توثيقو ،واهلل أعمى وأعمم.
ســـنَ
ــالَأبـــ ََ
ســـين(َُ )1
دَ،أبـــ َُ
ــنَدَْي َنـــارَبـ َُ
اتمَبـ َِ
ــنَحـــ َِ
ــنَم ََ
يَبـ َُ
عمِـــ َّ
ََ َ.36
َ،ويقـ ُ
ــنَعََب ْيـــ ُ
ح َّمـــدَبـ َ
وَالح َ
وَالح َ
َّادى(َ،)4()3مـــولىَب ِنـــيَىاشـــم(َ،)5مـ ِ
القُ َوَِم ِســـى(َ)2الحـــد ِ
ــانَســـ َنةَاثنتـــينَ
ــيرَرمضـ
ــاتَفـــيَ َ
َ
َ
شـ ْ
ْ
َ
َ
َ

وعشرينَوثالثمائة(.)6
َ

"ص ُدوق"(.)7
 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيوَ : أقوالَالنقادَفيو:ال آخر رير قول أبي بكر اإلسماعيمي ،وىو من شيوخو.
لم أجد فيو قو ً
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّصدوق ،كما قال أبو بكر اإلسماعيمي ،واهلل أعمى وأعممَ .
ً
يسَبنَخ َالِ
جاني(َ .)8
يدَالجَْر ََ
َُ
دَ،أبوَس َِع
ََ
ََ
إدَِر
ويوَبنَ َْ
خَتُ ََ
يلَبنَب َْ
ََ
إس ََم َِ
اع
َْ .5
 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق"(َ .)9 -أقوالَالنقادَفيو:

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسذماعيمي (ج ،)753 /3الخطيذب البيذدادي ،تذاريخ بيذداد
(ج.)532 /13
) (2القُ ْو ِم ِسذى :ىذذذه ناحيذذة يقذذال ليذذا بالفارسذذية «كذذومش» ،وىذذي مذن بسذذطام إلذذى سذذمنان وىمذذا مذذن قذذومس ،وىذذي
عمى طريق خراسان إذا توجو العراقي إلييا ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)512 /10
الحذ ّذدا ِدى :بفذذتح الحذذاء الميممذذة وتشذذديد الذذدال األولذذى وكسذذر الثانيذذة الميممتذذين ،المنسذذوب إلذذى قريذذة حذذدادة،
)َ (3
وىي قرية من قرى قومس ،انظر :السمعاني ،األذنساب ( /4ص.)81-80

) (4ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)156 /43
) (5السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)301
) (6السيمي ،تاريخ جرجان (ص ،)302الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)463 /7
) (7السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
) (8السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)145
) (9اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)577 /2
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لم أجد فيو قوالً رير قول أبي بكر اإلسماعيمي.
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّصدوق ،كما قال أبو بكر اإلسماعيمي ،وىو من شيوخو ،واهلل أعمى وأعمم.
ِ
ي(َ .)1
الب ّزازَا ْل ُج ْر َج ِان َّ
دَبنَج َْ
ََ
أح ََم
َْ َ .37
وَع ْبدَالمَّوَ َ
ش ََمردَ،أ َُب َ
 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق"(.)2 أقوالَالنقادَفيو:قال الدارقطني" :صدوق"( ،)3وقال الذىبي" :ثقة"(.)4
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّصدوق ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي كل النقاد عمى تعديل الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.

سَوثالَثمائة(.)6
ماتَسنةَخ َْم
ََ
ي(َ،)5
اذ َّ
روَاإلسَتَََرََاب َِ
َْ
وَع ْم
َُ
اسَبنَم ََ
وس
َُ
دَبنَالع ّب
ََ
أح ََم
َْ .38
َ
ىَ،أب َ
 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :صدوق"(.)7 أقوالَالنقادَفيو:قال الدارقطني" :صدوق"( ،)8ولم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد في الراوي.
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّ) (1اإلس ذذماعيمي ،المعج ذذم ف ذذي أس ذذامي ش ذذيوخ أب ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي (ج ،)370 /1الس ذذيمي ،ت ذذاريخ جرج ذذان
(ص.)83
) (2اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)370 /1
) (3السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)125
) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)86 /7
) (5اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج ،)372 /1الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)86 /7
) (6السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)82
) (7اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)372 /1
) (8حمزة ،السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)125
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صدوق ،وقد وافق الدارقطني أبا بكر اإلسماعيمي ،عمى تعديمو لمراوي ،واهلل أعمى وأعمم.

اةَالمعدلونَبألفاظَتفيدَالتعديلَبوصفَقريبَمنَالجرحَ .
المطمبَالرابعَ:ال ُّرو
ّ
ِ
ِ
َف ِ
تَع ْن ُو ِ
َ،ضع َ ِ
َو ُى َوَ
يَص َّح ِت ِوَ،ثَُّمَ ُك ْن ُ
ص ُد ٌ
َي ْق َأر َ
َم ُّرَ ِبو ُ
َع ْم ِرِهَ َ،كتَ ْب ُ َ
فَآخ َر ُ
َُع َم ْيو َ
وق َ ُ
منَقالَفيوَ" َ
تَأ ُ

َن ِائمَأَو ِ
َش ْب ُو َّ
َالن ِائَِم"َ .
ٌ ْ

َّ
جاني(َ،)2ماتَفيَشيرَرمضانَ،
الجَْر ََ
دَالوزان(َُ َ)1
ح ََّم
يمَ،أبوَم ََ
َُ
دَبنَعبدَال َكَِر
ََ
ح ََّم
بنَم ََ
ح ََمَْدَ َُ
َ.39أَ َْ
فيَسنةَسبعَوثالثمائة(َ .)3

ت ع ْنو ِفي ِ
وق ،ضع َ ِ
ص َّحتِ ِو ،ثَُّم
ك آخ َر ُع ْم ِرِهَ ،كتَْب ُ َ ُ
ص ُد ٌ َ ُ
 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيوَ " :َم ُّر بِ ِو ُي ْق َأُر َعَم ْي ِو و ُىو َنائِ ٌم أ َْو ِش ْبوُ َّ
النائِِم"(.َ)4
ُك ْن ُ
ت أُ
َ َ
 أقوالَالنقادَفيو:طمُ ْوَب َيا في الثقات(.)5
ذكره ابن قُ ْ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّطمُوبيا أبا بكر اإلسماعيمي عمى تعديل الراوي ،واهلل أعمى
َصدوق تيير بأخرة ،وافق ابن قُ ْ
وأعمم.

الوزان :بفتح الواو والزاي المشددة ،واشتير بيذه النسبة جماعة يزنون األشياء ،السمعاني ،األنساب (ج.)324 /13
)ّ (1

) (2ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)285 /1

) (3السيمي ،تاريخ جرجان (ص ،)74الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)114/7
) (4اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكذر اإلسذماعيمي (ج ،)353 /1ونقذل الذذىبي قذول اإلسذماعيمي
واقتصر عمى قولو صدوق فقط،انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)114/7
طمُ ْوَب َيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)54 /2
) (5ابن قُ ْ
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المبحثَالثالث َ

مراتبَالتَّعديلَعندَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي َ
إن َن َقمذذة الحذذديث عذذن رسذذول اهلل  لذذم يكون ذوا عمذذى درجذذة واحذذدة مذذن الحفذذظ واإلتقذذان،
فمذنيم الحذافظ المذتقن ،ومذنيم مذن ىذو أقذل ضذبطاً وحفظذاً ،ومذنيم مذن كذان ييذم قمذيبلً ،أو يخطذئ،

ادعى أنو من أىل الحديث ،وكذب عمى النبي  فكان ىذا حال الرواة
ومنيم من ّ

ويجتيذذد البذذاحثون فذذي الجذذرح والتعذذديل إل ذذى د ارسذذة مصذذطمحات األئمذذة ُّ
النقذذاد فذذي ىذ ذؤالء
الرواة ،ومقارنتيا مع أقذوال النقذاد اآلخذرين ،ومذن ثذم تصذنيك ىذذه المصذطمحات إلذى م ارتذب ،وىذذا
ُّ

مذذا اجتيذذدت بفعمذذو فذذي ىذذذا المبحذذث حيذذث قمذذتَبتتبذذع مصذذطمحات اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي
وعبا ارتذذو ،واجتيذذدت فذذي معرفذذة مذذدلوالتيا ،وقمذذت بالترجمذذة لمذ ُّذرواة الذذذين ق ذام بتعذذديميم ،فتبذذين لذذي
معرفتذو بذذأحواليم المختمفذذة ،فمذذنيم الحذافظ الثقذذة الثبذذت ..ومذذنيم مذن دون ذلذذك فذذي الحفذذظ واإلتقذذان

والضذذبط ،ونتيج ذ ًة ليذذذا التفذذاوت فذذي أح ذوال الذذرواة ودرجذذاتيم ،تفاوتذذت ألفذذاظ الجذذرح والتعذذديل عنذذد
اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي ،وىذذذا مذذا تبذذين لذذي بعذذد د ارسذذة أقوالذذو فذذي الذذرواة المعذ َّذدلين ،ومقارنتيذذا
بأقوال ريره من النقاد.
أدناىاَ :

وتوصمت في تقسيم ىذه المصطمحات إلى أربع م ارتذب ،وذكرتيذا مذن أعمذى الم ارتذب إلذى
ُ

َالمرتبةَاألولىَ:منَأ ُِّكدَتعديموَبتكرارَالصفةَ .
مذذن الجذذدير ذك ذره أن أبذذا بكذذر اإلسذذماعيمي لذذم يسذذتخدم التعذذديل بأفعذذل التفضذذيل ،أو تأكيذذد
التعذذديل بتك ذرار الصذذفة لفظ ذاً ،لذذذا كانذذت مرتبذذة تأكيذذد التعذذديل بتك ذرار الصذذفة أعمذذى م ارتذذب التعذذديل
عنده ،حيث َّ
ويحذتج
إن أىل ىذه المرتبة ىم الرواة الثقات األثبات المعتبرون الذذين تُقبذل روايذاتيمُ ،
بأحاديثيم ،وقد أطمق في حقيم المصطمحات التالية:
 "الحافظ الثقة الثبت". "الثقة المأمون".– "ثقة مأمون" ،ومرة "ثبت صاحب حديث".
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المرتبةَالثانيةَ:منَوثِّقَبصفةَواحدةَتدلَعمىَالضبطَ .
ُ
حيذذث يشذذترك أىذذل ىذذذه المرتبذذة مذذع أىذذل المرتبذذة األولذذى فذذي أصذذل التوثيذذق إال أنيذذم ل ذذم
يبميوا درجة التوثيق الموجود عند أىل المرتبة األولى ،وىم ممذن تقبذل روايذاتيم ،ويحذتج بأحذاديثيم

أيضاً ،وقد أطمق في حقيم المصطمحات التاليةَ :

– "الحافظ" " ،يحفظ".

 "كان أحد األثبات" ،أو "كان ثبتًا". "صدوق ثبت يعرك الحديث". "صدوق ثقة".ٍ
المرتبةَالثالثةَ:منَوثِّ
قَبصفةَقريبةَمنَالضبط.
ُ

وأى ذذل ى ذذذه المرتب ذذة م ذذن خ ذ ِّ
ذك ض ذذبط رواتي ذذا ،ل ذذذا كان ذذت ى ذذذه المرتب ذذة أدن ذذى م ذذن المذ ذرتبتين
األوليذذين في ذؤالء الذذرواة مذذن المرتبذذة الثالثذذة يشذذتركون مذذع أىذذل المرتبذذة األولذذى والثانيذذة فذذي أصذذل
الثقذذة ،ولكذذنيم نزلذوا عذذن تمذذام الضذذبط ،فذذالراوي ثقذةٌ ولكنذذو ريذذر مذذتقن ،ويقذذع منذذو فذذي روايتذذو شذذيء

مذذن أوىذذام ،وىذذم ممذذن تقبذذل روايذذتيم ،ويحذذتج بأحذذاديثيم أيضذاً ،وقذذد أطمذذق فذذي حقيذذم المصذذطمحات

التاليةَ :

 "صدوق".ابعةَ:منَوثِّقَبصفةَقريبةَمنَالجرحَ .
المرتبةَالر
ُ
وأىل ىذه المرتبة ىم ال ّذرواة الذذين نزلذوا عذن الم ارتذب السذابقة ،حيذث َخ َّ
ذك ضذبطيم ،وأُتبعذت
ويقبذل مذذن ىذؤالء روايذذاتيم ،ويحذتج بحذذديثيم بعذد االختبذذار ،أمذا مذذن
بيذم صذفات قريبذذة مذن الجذذرحُ ،

كان اليالب عمى حديثو الخطأ ولم يتيم بالكذب ،وكذان مرضذيًا فذي عدالتذو فيذذا يكتذب مذن حديثذو
في الفضائل ،ومثمو يتقوى حديثو بالمتابعات ،ويرتقي إلى درجة الحسن لييذره( ،)1وقذد اسذتعمل أبذو

بكر اإلسماعيمي في حقو ىذا المصطمح:
ذت ع ْنذو ِفذي ِ
وق ،ضذع َ ِ
ص َّ
ذر َعَم ْي ِذو َو ُى َذو َنذائِ ٌم
َم ُّذر بِ ِذو ُي ْق َأُ
ذحتِ ِو ،ثُ َّذم ُك ْن ُ
ك آخ َذر ُع ْم ِذرِهَ ،كتَْب ُ َ ُ
"ص ُد ٌ َ ُ
 َذت أ ُ
أ َْو ِش ْبوُ َّ
النائِِم".

) (1انظر :عبد العزيز بن سعد التخيفي ،درجة حديث الصدوق ومن في مرتبتو (ص.)9
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ومنَخاللَىذهَالمراتبَ،كانَلبدَمنَتسجيلَالممحوظاتَالتالية:
 .1لكل ٍ
ناقد ألفاظو وتعابيره الخاصة التي يطمقيا عنذد تعديمذو لم ُّذرواة ،والتذي تختمذك مذدلوالتيا مذن
ناقد آلخر.

 .2اخذذتبلك مذذدلوالت مصذذطمحات بعذذض النقذذاد يذذدل عمذذى عذذدم اتفذذاق أىذذل الحذذديث فذذي جمي ذع

ألفذذاظ التعذذديل ،وبالتذذالي يتوجذذب عمذذى طالذذب العمذذم د ارس ذةُ مصذذطمحات كذذل ناقذذد عمذذى حذذدة،

النقذذاد ،ليذذتمكن مذذن معرفذذة
والترجمذذة لمذذرواة المعذ َّذدلين ،ومقارنذذة أق ذوال ىذذذا الناقذذد مذذع ري ذره مذذن ّ
وبيذذان المذذدلوالت الصذذحيحة مذذن ىذذذه المصذذطمحات واأللفذذاظ ،وليتوصذذل إلذذى خبلصذذة منصذذفة
في الحكم عمى الراوي ،وىذا ما اجتيذدت بعممذو فذي د ارسذتي لمصذطمحات التعذديل عنذد اإلمذام

أبي بكر اإلسماعيمي.
 .3ومذ ذذن خ ذ ذذبلل اجتي ذ ذذادي ف ذ ذذي اس ذ ذذتقراء د ارس ذ ذذة مصذ ذذطمحات التع ذ ذذديل عن ذ ذذد اإلم ذ ذذام أب ذ ذذي بك ذ ذذر
اإلسماعيمي تبين لي َّ
أن لكل مرتبة أيضًا ألفاظيذا المتباينذة فذي التعبيذر عذن تعذديل الذراوي مذن
المع َّذدلين عنذذد اإلمذام أبذي بكذذر اإلسذماعيمي ألربعذذة
مرتبذة ألخذرى ،حيذذث قسَّذمت م ارتذب الذ ُّذرواة َ

مراتب ،كما سبق.

َّ .4
إن م ارت ذذب تع ذذديل ال ذذرواة عن ذذد اإلم ذذام أب ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي ،تع ذ ُّذد كمي ذذا ف ذذي دائذ ذرة االعتب ذذار

والقبذذول ،ولكذذن االخذذتبلك فذذي تقسذذيميا ،وىذذذا مذذن بذذاب المفاضذذمة بذذين الفاضذذل والمفضذذول،
ويعتبذذر بذذو عنذذد التذذرجيح بذذين الروايذذات ،فكذذل ثقذ ٍذة صذذدوق ،ولكذذن عنذذد المفاضذذمة نقذذوم بتقذذديم

وتذذرجيح حذذديث الثقذذة عمذذى الصذذدوق ،وىذذذا مذذا اعتذذاد النقذذاد إطبلقذذو عمذذى الذ ُّذرواة حيذذث نجذذد

ألفذاظيم فذي التعذديل متعذددة ،ومتباينذذة فنجذد بعضذيم أوثذق مذذن بعذض ،وبالتذالي ينذدرج تحذذت

كل مرتبة مصطمحات متنوعة.
َّ .5
صذرح بيذا اإلمذام أبذو بكذر اإلسذماعيمي ،وانمذذا
إن تقسذيم ىذذه الم ارتذب ،ورواتيذا كمذا سذبق لذم ُي َ
كذذان ىذذذا التقسذذيم مذذن اجتيذذادي فذذي د ارسذذتي لمصذذطمحات اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي فذذي
تعديمذذو لمذ ُّذرواة ،وكمذذا قمذذت سذذابقاً مذذن خذذبلل تتبعذذي لمصذذطمحاتو ،والترجمذذة لمذذرواة المع ذ َّذدلين،

النقاد ،لموصول إلى خبلصة منصفة في الحكذم عمذى الذراوي ،واهلل
ومقارنة أقوالو مع ريره من ّ
تعالى أعمى وأعمم.
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المبحثَالرابع َ

خصائصَمنيجَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَالتعديل
َّ
إن لكذذل ناقذذد منيجذذو الخذذاص فذذي الجذذرح والتعذذديل ،ويختمذذك ىذذذا المذذنيج مذذن ناقذذد آلخذذر،
ولئلمذام أبذي بكذر اإلسذماعيمي منيجذذو العممذي الذدقيق فذي الجذرح والتعذذديل ،الذذي مذن خبللذو يتبذذين

لنذا روايذات الذراوي التذي تقبذل مذن التذي تُذرد ،ولقذد قمذت باسذتنباط منيجذو بعذد د ارسذتي لمصذطمحاتو
َّ
المعدلين ،والترجمة ليم ،وخصائص منيجو كما يمي:
وعباراتو في الرواة
النقَّذذاد ال تخمذذو مذذن ناقذ ٍذد متشذ ٍ
ــوَلمــرواة :فكذذل طََّبقذذة مذذن طبقذذات ُّ
ذدد
التوســطَوالعتــدالَفــيَتعديمـ
ُّ
ُّ
ومتوس ذ ٍ
قسذ ذم ُّ
النقَّ ذذاد إل ذذى متش ذ ّْذددين ّْ
متعنت ذذين،
ذط ومتس ذذاىل ،وى ذذذا م ذذا فعم ذذو اإلم ذذام ال ذ َّذذ َىبِي( )1حي ذذث َّ
ومعتذذدلين منصذذفين ،ومتسذذاىمين ،ويتواجذذد ىذذذا التقسذذيم فذذي كذذل طبقذذة مذذن طبقذذات ُّ
أي
النقَّذذاد فذذي ّْ

ّْ
زمان ،كما قال ابن حجر" :وذلك َّ
متشدد ومتوسّْط:
الر َجال ال تخمو من
أن كل طََبقة من نقاد ّْ
أشد منو.
 -فمن الطبقة األولى :شعبة وسفيان الثَّوري ،وشعبة ّ

أشد من عبد الرحمن.
 ومن الطبقة الثانية :يحيى القطان وعبد الرحمن بن ميدي ،ويحيى ّأشد منو.
 -ومن الطبقة الثَّالثة :يحيى بن معين وأحمد ،ويحيى ّ

ي"(.)2
ي ،وأبو حاتم ّ
أشد من البخار ّ
 -ومن الطبقة الرابعة :أبو حاتم والبخار ّ

أن اإلمذذام أب ذا بكذذر اإلسذذماعيمي مذذن ُّ
ذرجح عنذذدي َّ
المتوسذذطين المعتذذدلين فذذي
النقَّذذاد
ّْ
قمــت :والذذذي يتذ ّ
لعدة أسباب ،منيا:
أعمم ،ويرجع ذلك ّ
تعديمو لمرواة ،واهللُ ُ
أ.

الجرح والتعديل وصك اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي من حيث
لم َيذكر أحد من عمماء ْ
التشدد أو التساىل في تعديمو ل ُّمرواة ،ولو وجد ذلك الشتير أمره كييره من النقاد.

بَّ .
عدل اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ( )41راويًا تعديبلً مطمقًا ،حيث وافق اإلمام أبو بكر
دليل عمى توسطو ،واعتدالو.
اإلسماعيمي األئمة النقاد في معظم أحكامو عمى الرواة ،وىذا ٌ

ج -من خبلل استخدام اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي لنفس ألفاظ وعبارات التعديل العمماء ،يتبين
لنا محاكاتو لؤلئمة المعتدلين ،وخاصة أن رأيو يدور مع رأي ابن عدي ،والخطيب البيدادي
متساىبل لوجدناه ش ّذ عن أكثرىم.
متشددا أو
وىؤالء من النقاد المعتدلين ،ولوكان
ً
ً
) )1انظر :الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)172-171
) )2ابن حجر ،النكت عمى كتاب ابن الصبلح (ج.)482/1
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الموضوعيةَفيَتعديلَالر َجالَ َ:
الدقةَواألمانةَو
ِّ
الر َج ذ ذذال ّْ
بالدق ذ ذذة واألمان ذ ذذة،
لق ذ ذذد اتَّس ذ ذذم م ذ ذذنيج اإلم ذ ذذام أب ذ ذذي بك ذ ذذر اإلس ذ ذذماعيميَف ذ ذذي تع ذ ذذديل ّْ
والموضوعية ،فقد كان منيجو ذو قواعد عممية دقيقة بعيذداً عذن اتبذاع اليذوى ،والنمذاذج عمذى ذلذك
ذاال ،ثذم يفصذل
كثيرة ومتعددة ،فمذن أمانتذو ،وموضذوعيتو أنذو يبذين بعذض م ارتذب الذرواة العامذة إجم ً

القول فذي سذبب العمذة ،وفذي مذواطن كذان يع ّْذدل ال ُّذرواة مذع اإلشذارة إلذى مذا طذ أر عمذى أحذاديثيم مذذن

آفذة وعمة ،ومن ذلك:

 وقولـــوَفـــيَحـــقَالـــراوي عب ذذد اهلل ب ذذن حم ذذدان ب ذذن وى ذذب ،أب ذذو ُم َح َّمذ ذدَال ذ ّْذد َين ِوري(" :)1ك ذذان
صدوقاً ،إال أن البيداديين تكمموا فيو وحمموا عميو"(.)2

 وقولـــوَفـــيَحــــقَالـــراويَ:عم ذذي ب ذذن سذ ذراج ب ذذن عب ذذد اهلل ،أب ذذو الحس ذذن ب ذذن أب ذذي األزى ذذرالمصري(" :)3كان مستيت اًر بالشرب حافظاً"(َ )4

اعتمادهَلمصادرَعمميةَدقيقةَفيَالتَّ ْع ِديلَ َ:

َّ
ويعتمدَالناقدَفيَعمموَعمىَمصدرينَىماَاألول :حصيمة من قبمو من ُّ
النقَّاد :وتتمثل
ََََََ
فيما استخمصو ُّ
لمرَواة ،وسبر مروياتيم ،وبيا يستطيع الناقد متابعة
النقَّاد قبمو من خبلل دراستيم ُّ
الرَواة الذين لم يدركيم ،مع ما ينضم إلى ذلك من نتائج يتوصل إلييا من
تمك الدراسة ألولئك ُّ

تجمع تمك المادة عنده من مصادرىا المختمفة ،والثاني :دراستو الخاصة والقائمة عمى جمعو

الرَواة وتتبع أخبارىم،
األحادي ذذث ،والمقارنذذة بينيا ،ودراستذذيا ،وتمحيصذذيا م ذذع دراسة أحوال ُّ
باإلضافة إلى ما يقك عميو عند ُّ
النقَّاد المعاصرين( ،)5ومن خبلل تتبعي ألقوال اإلمام أبي بكر
الرَواة ،تبين لي َّأنو اعتمد عمى المصدر األولَدون الثانيَ .
اإلسماعيميَ،وعباراتو في تعديل ُّ

 .6ومــنَذلــك قولذذو فذذي حذق أحمذذد بذذن محمذذد أبذذو الحسذذين التذاجر "صذذدوق نبيذذل" ،وبيذذذا قذذال أبذذو
الشيخ األصبياني" :صدوق نبيل".

) (1اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)674 /2
) (2ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)574 /4
) (3انظر ترجمتو :تاريخ دمشق البن عساكر (ج ،)510 /41الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)136 /7
) (4اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)750 /3
) (5انظر :سيك ،يحيى بن معين و ِكتَابو التاريخ (ص.)69
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التعريفَببعضَالرواةَمنَأىلَبمدهَ :
الرواة الذين قذام بتعذديميم ىذم مذن أىذل بمذده ،مذن جرجذان ،أو مذا
من المبلحظ أن أرمب ّ
حوليا ،ويبين ذلك أثناء الترجمة ليم ،ومن ذلك:
ِ
الميَمَّبذذي
 قولذذو :عبذذد الذ َّذر ْح َمن ْبذذن َع ْبذذد المذذؤمن ْبذذن َخالذذد بذذن يزيذذد ،أبذذو محمذذد َالبذ ّذزاز ،األ َْزديُ ،
الجرجاني(.)1
 -وقولو :إسحاق بن إبراىيم بن محمد بن يوسك ،أبو يعقوب البحري

()2

رجاني(.)3
اْل ُج
ّ

 وقولو :الفضل بن عبد اهلل بن مخمد بن ربيعة التميمي اْل َق ِاضي اْل ُج ْر َجانِي( ،)4أبو نعيم
ْ
الم ْخمدي (.)5
َ
 وقول ذذو :أحم ذذد ب ذذن محم ذذد ب ذذن عم ذذر ،أب ذذو الحس ذذين الت ذذاجر اْل ُج ْر َج ذذانِ ّي  ،ت ذذوفي ف ذذي س ذذنة تس ذذعوثبلثمائة(.)6
وكذذل ىذذذا يذذدل عمذذى زيذذادة عمذذم ود اريذذة عنذذد أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي ومذذدى إحاطتذذو العميقذذة
بأحوال الرواة ،وخاصة ممن ىم من أىل بمده جرجان ،وما حوليا.
يلَ،متنوعةَاأللفاظَ،مختمفةَالدللتَ،متعددةَالمراتبَ َ:
َ
َاستعمالَمصطمحاتَوعباراتَلمتَّ ْع ِد
الرواة مصطمحات وعبارات متنوعة في
لقد استعمل اإلمام أبو بكر اإلسماعيميَفي تعديل ُّ

ألفاظيا مختمفة في دالالتيا ،منيا« :الحافظ الثقة الثبت»« ،الثقة المأمون«« ،الحافظ
الصدوق»« ،ثبت صاحب حديث»« ،صدوق ثبت»« ،صدوق ثقة» «،الشيخ الثبت الفاضل»،
«كان أحد األثبات»« ،كان ثبتاً»« ،الثبت»« ،الحافظ»« ،يحفظ»« ،يعد فيمن يحفظ الحديث»،

«صدوق»« ،وصفو بالصدق»« ،ثبت صاحب حديث»« ،صدوق نبيل»« ،صدوق محدث
جرجان في أيامو» ،ويمكن وضع ىذه المصطمحات والعبارات بحسب دالالتيا ،وما تمثمو في

) (1انظر ترجمتو :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)146 /7
) (2اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)574 /2
) (3الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)707 /7
) (4السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)329
) (5ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)347 /48
) (6السذذيمي ،تذذاريخ جرجذذان (ص ،)73اإلسذذماعيمي ،المعجذذم فذذي أسذذامي شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلس ذذماعيمي (ج/1
.)351
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الرَواة في أربعة مراتب كما سبق( ،)1وجميع ىذه المراتب في دائرة االعتبار والقبول ،ولقد
تعديل ُّ
قمت بترتيبيا من أعبلىا إلى أدناىا.
ُّ
هَألحكامَبعضَالنقَّادَوموافقتوَليمَفيَمعظمَأحكاموَعمىَالرواةَالمعدَّلين:
اعتبار
لقد كان اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي َيعتبر بأحكام بعض ُّ
النقَّاد فيوافقيم في تعديل

أحيانا كثيرة ،والنماذج عمى ذلك متنوعة ومتعددة فيما مضى ،ومن ذلك:
الر َجال
ّْ
ً

مح َّمذد بذن عبذد الوىذاب بذن ِىشذام ،أبذو زرعذة
 قول اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في حق الراوي َاألنصاري الجرجاني(" :)2حافظ فقيو"( ،)3وقد وافقو فذي حكمذو عمذى الذراوي كذل مذن  :السذيمي

حيث قال" :الفقيو الحافظ"( ،)4وقال الذىبي" :الفقيو الحافظ"(.)5

 وقال أبو بكر اإلسماعيمي" :صدوق نبيل"( ،)6في حق الذراوي :أحمذد بذن محمذد بذن عمذر ،أبذوالحسين التاجر الجرجاني( ،)7وبذلك تماماً قال أبو الشيخ األصبياني" :صدوق نبيل"(.)8

إن َد َّل عمذى ش ٍ
فإنمذا ي ُّ
ُّ
ذيء َّ
بعضَالنقَّادَفيَأحكـاميم وىذذا َّ
ذدل عمذى اسذتقبلل اإلمذام أبذي
مخالفتوَل
الر َجذال ،حيذث َّ
إن أحكامذو نابعذذة مذن سذبقوه ألحذوال الذ ُّذرَواة
بكذر اإلسذماعيميَفذي أريذو وحكمذذو عمذى ّْ

الـراويَ:
وتتبع أخبارىم ،وعدم إىمالذو لمحصذيمة العمميذة المسذتفادة مذن العممذاء ،مـنَذلـكَقولـوَفـيَ َّ

الصذ ْذيدي(" :)9صذذدوق"( ،)10والنقذذاد مختمفذذين فيذذو،
الم ْخ ّْرم ذي ،المعذذروك بذذابن ُّ
إب ذراىيم بذذن عبذذد اهلل ُ
فخ ذذالفيم أب ذذو بك ذذر اإلس ذذماعيمي ،حي ذذث ض ذ ّذعفو ال ذذدارقطني ،واب ذذن الج ذذوزي ،بينم ذذا واف ذذق الخطي ذذب
البيدادي والذىبي ،أبا بكر اإلسماعيمي عمى تعديمو.

) (1انظر :المبحث السابق :مراتب الجرح والتعديل عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي.
) (2السيمي ،تاريخ جرجان (ص ،)388الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)82 /7
) (3اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)424 /1
) (4السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)388
) (5الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)82 /7
) (6اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)351 /1
) (7السذذيمي ،تذذاريخ جرجذذان (ص ،)73اإلسذذماعيمي ،المعجذذم فذذي أسذذامي شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلس ذذماعيمي (ج/1
.)351
) (8انظر :السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)73
) (9اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)543 /2
) (10انظر :المرجع السابق.
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َ
الَالرَواةَ َ:
َاستعمالَالتَّ ْع ِديلَالمطمقَدونَاستعمالوَلمتَّ ْع ِديلَالنسبيَفيَبيانَأحو ُّ

حيث َّ
عدل اإلمام أبذو بكذر اإلسذماعيمي ( )41راويذًا ،واسذتعمل فذي ذلذك التَّ ْع ِذديل المطمذق،
دون أن يستعمل التَّ ْع ِديل النسبي( ،)1والتَّ ْع ِديل المطمق ىذو الحكذم بتعذديل ال َّذراوي بمفذظ مطمذق ،دون

تم عرض نماذج كثيرة ومتعددة ،ومنَذلك:
مقارنة حالو بحال ريره من ُّ
الرَواة ،وقد َّ
 -قولو في حق الراوي :عبداهلل بن محمد بن اَل ْفرَىَياني" :الحافظ الثقة الثبت"(.)2

 وقولذذو عذذن عبذذد اهلل بذذن صذذالح بذذن عبذذداهلل َّالضذذحاك" :ثقذذة ثبذذت"( ،)3وقذذال عنذذو فذذي موضذذع
آخر" :صدوق ثبت"(.)4

-

الح َسن ُّ
الدوري(" :)5ثقة مأمون"(.)6
وقولو عن َعبد اهلل بن َّ
محمد أبو َ

توثيقَبعضَالرَواةَأثناءَالتعريفَبيمَ .
ُّ

كذذان اإلمذذام أب ذو بكذذر اإلسذذماعيميَيوثّْذذق بعذذض الذ ُّذرواة أثنذذاء التعريذذك بيذذم ،ممذذا يذ ُّ
ذدل عمذذى
َ
معرفتو الواسعة واحاطتو الكاممة بأحواليم ،ومنَذلكَقولوَعنَ َ :
الصدوق بجرجان(.)7
الرازي الحافظ َّ
 ُم َحمد بن ُع َمير أبو َبكر َّ-

ونس اْل ُج ْر َجانِ ّي ،أخو إسحاق ْبن عيسى الحافظ(.)8
المؤمن ْبن عيسى ْبن ُي ُ
َع ْبد ُ

1
نسبيا بعد المعارضة بين مروياتو ومرويات ريره من ال ُّذرَواة ،وىذذا
) ( "التَّ ْع ِديل النّْسبي" ىو :الحكم بتعديل َّ
الراوي ً
الج ْرح والتَّ ْع ِديل ،ولكن اقتضتو مجريات البحث.
التعريك لم يسبق أن ُذكر في كتب مصطمح الحديث أو َ

) (2اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)663 /2
) (3الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11
) (4اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)692/2
) (5الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)105 /10
) (6السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)230
) (7اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)518 /2
) (8انظر :المرجع السابق (ج.)575 /2
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اعتمادَالعمماءَعمىَأقوالوَفيَتعديلَالرواة:
فقذذد شذذاركو فذذي نفذذس القذذول كثيذذر مذذن األئمذذة ،وىذذذا واضذذح فذذي أكثذذر مذذن مكذذان فذذي ىذذذه
الدراسة ،ومنَأمثمةَذلك:
 .1قولذذو فذذي حذذق عبذذد اهلل بذذن حمذذدان ،أبذذو محمذذد الذ ّْذد َين ِ
وري" :الحذذافظ" ،وقذذال عنذذو ابذذن حجذذر:
الرحال"(.)1
"الحافظ َّ
اباذي(َ،)2ص ذذاحب
 .2وقولذذو فذذي ح ذذق أحمذذد بذذن ّ
ذدوي اإلسذذتر ّ
العب ذذاس بذذن موس ذذى ،أبذذو َع ْمذذرو الع ذ ّ
إسماعيل ْبن سعيد الكسائي"َ،صدوق"( ،)3وكذلك قال عنو الدارقطني" :صدوق"(َ .)4
َّ ِ
البذ ّذزاز اْل ُج ْر َجذذانِ ّي(" :)5صذذدوق"( ،)6وقذذال عنذذو
 .3وقولذذو فذذي حذذق أحمذذد بذذن جشذذمرد ،أ َُبذذو َع ْبذذد المذذو َ
الدارقطني" :صدوق"(.)7
اإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيميَبتوثيقَعددَمنَالرواةَوالحكمَعمييم:
تفردَ
َّ
ُّ
ال
تَف ّرد اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي َبتوثيق عدد من ُّ
الرواة والحكم عمييم ،ولم أجد أقوا ً
الرواة.
لمنقاد اآلخرين فييم ،وقد بمغ عددىم ( )7من ُّ
 .1الفضل بن عبد اهلل بن مخمد اْل ُج ْر َجانِي" :صدوق ثبت"( ،)8ومرة قال" :صدوق جميل"(.)9
 .2عمي بن ُم َح َّمدَبن حاتم("َ:)10صدوق"(.)11
) (1ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)573 /4
) (2اإلسذماعيمي ،المعجذذم فذي أسذذامي شذيوخ أبذذي بكذر اإلسذذماعيمي (ج ،)372 /1الذذىبي ،تذذاريخ اإلسذذبلم (ج/7
.)86
) (3اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)372 /1
) (4السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)125
) (5اإلس ذذماعيمي ،المعج ذذم ف ذذي أس ذذامي ش ذذيوخ أب ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي (ج ،)370 /1الس ذذيمي ،ت ذذاريخ جرج ذذان
(ص.)83

) (6اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)370 /1
) (7السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)125
) (8اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)763 /3
) (9السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)329
) (10اإلسذذماعيمي ،المعجذذم فذذي أسذذامي شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي (ج ،)753 /3الخطيذذب البيذذدادي ،تذذاريخ
بيداد (ج.)532 /13
) (11السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
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()1
ِ
ان َي ْح َفظُ""(.)2
الح َسن
الخالدي َ " :ك ْي ٌل َك َ
ي ،أبو َ
ّ
الم ْرَوِز ّ
عمي ْبن ُم َح َّمدَ ْبن يحيى ْبن َخالد َ
ّ .3

الرازي" :يحفظ"(.)3
إس َماعيل ،أبو َيعقوب َّ
إس َحاق بن ْ
ْ .4
ِ
الحسن َّ
الن ْي َسابوري"َ:كان يحفظ"(َ .)5
الرحيم( ،)4أبو
الح َسين بن عبد َّ
َ .5عمي بن ُ
َ
َّ
اني (" :)6صدوق"(.)7
المعروك ُ
َ .6
الح َسن بن َداود َ
بح َس ْينك النجار اليَ ْم َد ّ
 .7الفتح ْبن َس ِعيد ْبن ُعثْمان ،أبو النصر ِ
اإل ْستََرَاب ِاذي(" :)8صدوق"(.)9
َ
تعددَقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَالراويَالواحدَ،ومنَذلك:

 قولذذو فذذي حذذق عبذذد اهلل بذذن حمذذدان بذذن وىذذب ،أبذذو محمذذد الذ ّْذد َين ِوري" :الحذذافظ"( ،)10ومذرة قذذال:
"كان صدوقاً إال أن البيداديين تكمموا فيو وحمموا عميو"(.)11
 وقولذ ذذو فذ ذذي حذ ذذق :عبذ ذذد اهلل بذ ذذن صذ ذذالح بذ ذذن عبذ ذذد اهلل بذ ذذن َّالضذ ذذحاك ،أبذ ذذو ُم َح َّم ذ ذدَالمعذ ذذروك
ي("َ :)12ثقة ثبت"( ،)13ومرة "صدوق ثبت"(.)14
بالبخار ّ

) (1السيمي ،تاريخ جرجان (ص ،)301الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)328 /7
) (2اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)753 /3
) (3المرجع نفسو( ،ج.)570 /2
) (4انظر :المرجع نفسو( ،ج.)738 /3
) (5انظر :المرجع نفسو( ،ج.)574 /2
) (6المرجع نفسو( ،ج.)605 /2
) (7انظر :المرجع نفسو( ،ج.)605 /2

) (8اإلس ذذماعيمي ،المعج ذذم ف ذذي أس ذذامي ش ذذيوخ أبذ ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي (ج ،)764 /3الس ذذيمي ،ت ذذاريخ جرجذ ذذان
(ص.)331
) (9السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)332
) (10اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)674 /2
) (11ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)574 /4
) (12ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم (ج ،)177 /13الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)89 /7
) (13الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11
) (14اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)692/2
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المبحثَالخامس َ

جدولَالرواةَالمعدَّلينَونتائجو َ
ُّ
َ
َّ
المعدلينَعند اإلمذام أبذي بكذر اإلسذماعيمي ،والتذي ُعنيذت فييذا بذالرجوع
الرَواة
وبعد دراسة ُّ
إلذذى أقذوال األئمذذة ُّ
النقَّذذاد فذذي جميذذع ىذؤالء الذ ُّذرَواة ،والمقارنذذة بذذين حكذذم اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي

وأحكام ريذره مذن ُّ
النقَّذاد ،أعذرض أىذم مذا توصذمت إليذو مذن نتذائج وذلذك مذن خذبلل الجذدول التذالي،

ثم أىم ما وقفت عميو من مبلحظات:
ومن ّ

أولًَ:جدولَالمقارنةَ .

َ
مَ

الراوي َ

.1

عبداهللَبنَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ
َ

المرتبةَاألولى َ
تأكيدَالتعديلَبتكرارَالصفة َ

محمدََ
فرَى َياني َ
الَ ْ

"الحافظ

الثقة الثبت"

"الحافظ اإلمام
الثقة" ،وزاد
في موضع

-

ثقة إمام

وافق أبو
بكر

اإلسماعيمي

آخر "الناقد"،

َّ
كل النقاد

موضع آخر:

الراوي

وقال في

"أحد عمماء
العجم"
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عمى توثيق

مَ

الراوي َ

.2

عبداهللَبنَ

"ثقة ثبت"،

البخاري َ

"صدوق

صالحَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

ومرة

"اإلمام

الصدوق"

خالصةَ

حجر َ

القول َ

-

ثقة إمام

مالحظات َ

وافق أبو
بكر

اإلسماعيمي
َّ
كل النقاد

ثبت"

عمى توثيق
الراوي

.3

عبداهللَبنَ

"ثقة

محمدََ

مأمون"،

بكر

ومرة "ثبت

اإلسماعيمي

حديث"

عمى توثيق

الد ِ
يَ
ُّور َّ

-

-

ثقة

وافق أبو

َّ
كل النقاد

صاحب

الراوي
َّ
المرتبةَالثانية َ
التعديلَبصفةَواحدةَتدلَعمىَالضبط َ
منَقالَفيو"َ:الحافظَ،حافظ ""َ،حافظَمعَزيادةَصفة""َ،يحفظ"َ .
أو ًلَ:الحافظَ .
.4

أحمدَبنَ
محمدَالوراقَ َ
ّ
"ابنَعقدة"َ َ

"الحافظ"

"الحافظ

"محدث

ثقة ُرِمي

وافق أبو

العبلمة ،أحد

الكوفة،

أعبلم

شيعي

اإلسماعيمي

الحديث،

متوسط

بعض النقاد

ونادرة الزمان ،ضعفو

عمى توثيق

وصاحب
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رير واحد

بالتشيع .بكر

الراوي.

مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ
التصانيك

عمى ضعك
فيو ..وقال قد

رمي ابن

عقدة بالتشيع،

ولكن روايتو
ليذا ونحوه،

يدل عمى عدم
رموه في
تشيعو ،ومن
بمغ في الحفظ
ذواآلثار مبمغ

ابن عقدة ،ثم
يكون في قمبو
رل لمسابقين

األولين ،فيو
معاند أو

زنديق واهلل
أعمم ،وقال
في موضع
آخر" :محدث

الكوفة ،شيعي

متوسط،
ضعفو رير

واحد ،وقواه

آخرون" ،وقال
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وقواه
َّ

آخرون".

خالصةَ
القول َ

مالحظات َ

مَ

الراوي َ

.5

أحمدَبنَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

في موضع

آخر:

"الحافظ،
مشيور،

ضعفوه"
"الحافظ"

ىارونََ

.

وصفو الذذىبي

-

"بالحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ"،

وق ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي

الب ْرديجي َ
َ

ثبت

وافق أبو

حافظ

بكر

اإلسماعيمي
َّ
كل النقاد

موض ذذع آخ ذذر:

عمى توثيقو

"الحافظ اإلمام
الثب ذ ذ ذ ذ ذذت" ،وزاد
فذ ذ ذ ذذي موضذ ذ ذ ذذع

آخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر:
"الح َّجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذةُ..
ُ

وجمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع
وصنك ،وبذرع
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي عم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم

األثر".

.6

إسحاقَبنَ
إبراىيمَ
جاني َ
الجَْر ََ
َُ

"الحافظ"

ث
"المح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّْذد ُ
الم ْسذ ذذنِد ،ك ذ ذذان
ُ

ُر َّحم ذذةَجرجذذذان
فذ ذ ذ ذ ذذي وقتذ ذ ذ ذ ذذو"،

وزاد ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
موض ذذع آخ ذذر:
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-

ثقة

وافق أبو

حافظ

بكر

اإلسماعيمي
َّ
كل النقاد

عمى توثيقو

مَ

الراوي َ

.7

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

"الح ذذافظ الثق ذذة

محذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدث
جرجان"

عبداهللَبنَ

"الحافظ"،

"الحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ

"الحافظ

الحافظ

وافق أبو

حمدانََ

ومرة قال:

العبلم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

"كان

الج ِّذوال" ،وقذذال

الرحال"
َّ

العبلمة

بكر

فذ ذ ذ ذذي موضذ ذ ذ ذذع

الرحال،
ّ
متيم

اإلسماعيمي

آخر" :متيم"

بالوضع

عمى توثيقو.

الدي َن َو ِري َ

صدوقاً إال
أن

البيداديين

؛ ولعل

تكمموا فيو

السبب

عميو".

وصك

في

وحمموا

بعض

األئمة
لو بذلك
لما قالو
اإلمام
ابن
عدي
عنو.
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معظم النقاد

مَ

الراوي َ

.8

عبدَالمؤمنَ
بنَعيسىَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

"الحافظ"

-

خالصةَ

حجر َ

القول َ

-

الحافظ

الجرجاني َ

مالحظات َ

وافق أبو
بكر

اإلسماعيمي
السيمي

عمى حفظ
الراوي.
.9

عميَ

"الحافظ"

-

-

ثقة

إسماعيلَ
الصَفَّار َ
ََّ

وافذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
الخطي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب

البيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدادي
أبذ ذ ذ ذ ذ ذذا بك ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي

عمذ ذذى توثيذ ذذق

ال ذ ذ ذ ذ ذراوي ،إال
أن الخطيذ ذذب
البيذذدادي قذذد
جعمذ ذ ذ ذذو فذ ذ ذ ذذي
مرتب ذذة أعم ذذى

وىي الثقة.
.10

عميَبنَ
سراجَ
المصري َ

"كان
مستيت اًر

بالشرب
حافظاً"

"الحذافظ" ،وزاد "ح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ

حافظ

وافق أبو

فذ ذ ذ ذذي موضذ ذ ذ ذذع مت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذأخر

متقن

بكر

آخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر :مذذتقن لكن ذذو مصنك ،اإلسماعيمي
"اإلمذذ ذذام" ،وزاد كان يشرب

لكنو

َّ
كل النقاد

فذ ذ ذ ذذي موضذ ذ ذ ذذع المس ذ ذ ذذكر..

كان

عمى حفظو

آخ ذ ذ ذذر أيضذ ذ ذ ذاً :جمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع

يشرب

واتقانو،

الم ْسكر،
"ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعك وصذ ذ ذ ذذنك"ُ ،
113

و ُش ْربو

مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ
لش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذربو وعمّق عمى

المس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكر" ،ق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول
وق ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي السذذ ذ ذ ذذيمي:
موض ذذع ريذ ذره" :س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمعت
"حذذافظ متذذأخر محمذ ذذد بذ ذذن

مذ ذ ذ ذذتقن ،لكنذذ ذ ذذو مظف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
كذذ ذ ذذان يشذ ذ ذ ذذرب الحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ

الم ْسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكر ..يقذذول أريذذت
ُ
وجمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع عمذ ذ ذذي ب ذ ذ ذذن
وصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنك" ،سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذراج
وق ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي المص ذ ذ ذ ذ ذذري
موض ذذع آخ ذذر :سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكران

"اإلمام الحافظ عمذذى ظيذذر
البارع صاحب رج ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

التص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانيك ،يحممذذو مذذن
جذذ ذ ذذال وكتذذ ذ ذذب م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاخور،
العذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالي قذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذائبلً:

والنازل".

بذذ ذذأن "ىذذ ذذذا

ينف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
احتم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال
كون ذذو ك ذذان

يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرب
النبيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذ
المختمذ ذ ذ ذ ذذك

فيو"

114

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ
واهلل

أعمم.

الم ْسكر.
ُ

مَ

الراوي َ

.11

ع َْمروَبنَ
ََ
شرََ
َِب َْ

َّ
سابوري َ
الن ْي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

أحد ُحفَّاظ
الحافظ

الحديث

الحافظ

"اإلمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذام،

خالصةَ

حجر َ

القول َ

-

حافظ

مالحظات َ

وافق أبو
بكر
اإلسماعيمي
َّ
كل النقاد
عمى تعديمو.

 .12يحيىَبنَ
صاعد َ

الح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ،

المجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذود،
محذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدث
العذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذراق،

َّ
رحذذالَ ،جذ َّذوال،
ع ذ ذ ذذالِم بالعم ذ ذ ذذل

والرجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال"،
وق ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
موض ذذع آخ ذذر:
"الحافظ اإلمام

الثقة".

115

-

الحافظ
اإلمام

َوافق أبو
بكر

اإلسماعيمي
َّ
النقاد
كل ّ

عمى توثيقو

مَ

الراوي َ

.13

أحمدَبنَ
محمدَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

"حافظ"

"أحد

األعبلم"،

المعروفَ

وقال في

ب"ابنَ

موضع:

خالصةَ

حجر َ

القول َ

إمام شيير

حافظ

حجة

حجة

وافذذق أبذذوبكر
اإلس ذ ذذماعيمي

كذ ذ ذ ذ َّذل النقذ ذ ذ ذذاد
عم ذذى تعديم ذذو

"اإلمام الحافظ

الشرقي" َ

مالحظات َ

لمراوي.

الحجة ..كان
فريد عصره

تقانا
حفظًا وا ً

ومعرفة ،حج
مرات"
.14

سيلَبنَ

"حافظ"

أحمدَ

قال الذىبي:

"وثقو بعضيم"

-

ثقة

وافق أبو
بكر

اإلسماعيمي

الواسطي َ

َّ
كل النقاد

عمى توثيق
الراوي.
.15

محمدَبنَ
عبدَالوىابَ
الجرجاني َ
َ
َ

حافظ فقيو

"الفقيو
الحافظ ..أحد
من جمع بين
الفقو
والحديث"

َ
ثانياًَ:منَقالَفيو"َ:الحافظ"َ،معَزيادةَصفةَ .
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-

الفقيو

وافق أبو

الحافظ

بكر

اإلسماعيمي
َّ
كل النقاد

عمى حفظ
الراوي

مَ

الراوي َ

.16

محمدَبنَ

عميرَ
القَم ِ
اطري َ
َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

"الحافظ

الصدوق"

"الحافظ"

خالصةَ

حجر َ

القول َ

-

ثقة

حافظ

مالحظات َ

وافق أبو
بكر

اإلسماعيمي
كل ُّ
النقاد

عمى حفظ
الراوي.
ثالثاًَ:منَقالَفيو"َ:يحفظ"َ .
 .17إسحاقَبنَ

يحفظ

-

-

يحفظ

إسماعيلَ َ

لم أقك عمى

أقو ٍ
ال أخرى
لمنقاد فيو،

ولقد حكمت
عميو بأنو

"يحفظ"،

مثمما حكم
عميو اإلمام

أبي بكر

اإلسماعيمي
فيو أحد
شيوخو.
.18

عميَبنَ

"كان يحفظ"

-

الحسينََ

َّ
سابوري َ
الن ْي َ

-

يحفظ

لم أقك عمى
ٍ
قول آخر

فيو لمنقاد،

سوى قول

اإلمام أبو

117

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

مَ

الراوي َ

.19

عميَبنَ

"كيل كان

محمدَ

يحفظ"

خالصةَ

حجر َ

القول َ

-

يحفظ

مالحظات َ
بكر

اإلسماعيمي

 ،وىو من
شيوخو ،لذا
قمت مثمو

"يحفظ".

-

المروزي َ

لم أقك عمى
ٍ
قول آخر

فيو لمنقاد،
سوى قول

اإلمام أبو
بكر
اإلسماعيمي

 ،وىو من

شيوخو ،لذا
قمت مثمو

"يحفظ".
.20

محمدَبنَ

حافظ

"يحفظ"

أحمدَبنََ

اإلسماعيمي

عبدَالكريمَ

وبيا
ابن قُ ْ
طمُ َ
عمى توثيق

الم ْخ َرمي َ
َ
.21

وافق أبوبكر

محمدَبنَ

الراوي.
"يحفظ"

"الحافظ"

118

-

الحافظ

الح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ،

مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

َّ
مالكَالش ِع ْيري َ

وافذذق أبذذوبكر
اإلس ذ ذذماعيمي

كذ ذ ذ ذ َّذل النقذ ذ ذ ذذاد
عمذ ذذى توثيذ ذذق

الراويَ .
.22

أحمدَبنَ

"يعد فيمن

عبداهللَ

يحفظ

يَ
ال ُختُمِّ َّ

-

-

حافظ

واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو
بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي

الحديث"

كذ ذ ذ ذ َّذل النقذ ذ ذ ذذاد
عمى تعديمو.

المصطمحَالثاني َ:منَقالَفيو"َثبتَ،ثبتَمعَزيادةَلفظة"َ .
أو ًلَ:منَقالَفيوَ"أحدَاألثبات""َ،كانَثبتاً"َ .
.23

الييثمَبنَ
v

"أحد

خمفََالد ِ
ي َ األثبات"
ُّور َّ

"كان كثير

"من كبار

الثقة

وافق أبو

متقنا
الحديث ً

الحفاظ"

الثبت

بكر

المتقن

اإلسماعيمي

ضابطًا"،
وقال في

كلَّ النقاد

موضع آخر:

عمى توثيق

"المتقن،

الراوي

الثقة" ،وكان
من أوعية

العمم ،ومن
أىل التحري
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مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

والضبط"،

وفي موضع
آخر" :الحافظ
الثقة"
 .24ىارونَبنَ
يوسفََ

"كان ثبتاً"

َّ
الشطَوي َ

"اإلمام،

-

الفاضل"

ثبت

وافق الذذىبي
أب ذ ذ ذ ذ ذ ذا بك ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
عم ذذى توثيق ذذو

لمراوي.

َثانياً"َ:ثبت"َ،معَزيادةَصفةَ .
المصطمحَاألول"َ:صدوقَثبتَيعرفَالحديث"َ .
دَالر ْح َمنَ صدوق ثبت "كذ ذ ذ ذ ذ ذذان مذ ذ ذ ذ ذ ذذن
عب َّ
ْ .25
أعي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان
يعرك
نَع ْبدَ
ْب َ
المؤمنَالب ّزاز َ
َ

الحديث

المح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّذدثين

بج ْرج ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان"،
ُ

وزاد ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
موض ذذع آخ ذذر:

ِ
ذام،
"اإل َمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ُ
ِ
الم ِف ْيذ ُذد
َ
الحذذافظُ ُ
ِ
الثَّْب ذذتَ ..عذ ذذالم
ُج ْر َج ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان..
120

-

ثقة ثبت واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو
بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
كذ ذ ذ ذذل النقذ ذ ذ ذذاد
عمى تعديمو.

مَ

الراوي َ

.26

الفضلَبنَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

ذان ُمقَذ ذ ذ َّذدماً
َو َكذ ذ ذ َ
ِف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ِ
العْم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِذم
َوالعمل".

عبداهللَ
الجرجاني َ

"صدوق

أثنى عميو

ثبت" ،ومرة

وقالَّ " :
رحال

"صدوق

جوال"
َّ

جميل"

-

صدوق
ثبت

صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدوق
ثب ذ ذ ذذت ،كم ذ ذ ذذا
قذذ ذذال اإلمذ ذ ذذام
أب ذ ذ ذ ذ ذذو بك ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
في ذ ذ ذ ذ ذذو م ذ ذ ذ ذ ذذن
شذذيوخو وى ذذو
أعم ذ ذ ذ ذذم ب ذ ذ ذ ذذو،

واهلل أعممَ .
المصطمحَالثاني"َ:الشيخَالثبتَالفاضل" َ
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مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

 .27عبداهللَبنَ
محمدَبنَ

"الشيخ ثبت
الفاضل"

ربري َ
ناجيةَالب َ
َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

"كان ثقة ثبتًا،

ثقة

حافظ

بكر

في موضع

مصنك

اإلسماعيمي

عارفاً" ،وقال

آخر" :اإلمام،
الحافظ،

وافق أبو

كل ُّ
النقاد

عمى توثيقو.

الصادق،

َّ
صنك وجمع،
كان إمامًا،

حجة ،بصي اًر
بيذا الشأن،
لو مسند
كبير".

المصطمحَالثالث"َ:ثقة"َمعَزيادةَصفةَ .
عبداهللَبنَ
.28

ُم َح َّمدَ
ِ
الس ْم َناني َ

"صدوق ثقة"

"مذ ذ ذذن أعيذ ذ ذذان

المحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّْذدثين

بخ ارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان

وثقذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاتيم،
وك ذ ذذان واسذ ذ ذذع

الرحمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة،
بص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ًار
باآلث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار"،
وق ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذذي
موضع آخذر:

122

حافظ

واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو

رحَّالة

بكر اإلسذمي
كذ ذ ذ ذ َّذل ُّ
النقذ ذ ذ ذذاد
عمى توثيقو.

مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

"اإلمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذام،
الح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ

الكبي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر،
الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادق،
َّ

وك ذ ذذان واسذ ذ ذذع
الرحمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة،
رزيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر

الفضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيمة،
حسذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن
التص ذ ذ ذ ذ ذذنيك"،
وزاد ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
موضع آخذر:
"الحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ

َّ
الرحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال
المأمون".

المرتبةَالثالثة َ
التعديلَبصفةَقريبةَمنَالضبط َ
المصطمحَاألولَ:منَقالَفيوَ"صدوق"َ .
.29

أح ََمدَبنَ
َْ

حفصَبنَ
ْ
ُع َمرَ .

"صدوق"

" ُذو مَن ذ ذ ذ ِ
ذاكير"،
َ

وق ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي

"صاحب
مناكير"

ضعيك

وافق أبو
بكر

موض ذذع آخ ذذر:

اإلسماعيمي
َّ
كل ُّ
النقاد

منذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاكير"،

في تضعيك

وذكذ ذ ذ ذ ذ ذره ف ذ ذ ذ ذ ذذي

الراوي،
َّ

"صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب
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مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ
وربما قولو

ديذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوان

اآلخر

الضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعفاء
وق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال" :و ٍاه

"وىو

ل ذذيس بش ذذيء"،

صدوق"

موض ذذع آخ ذذر:

عن قولو

يكون متأخ ًار

وق ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
"محذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّْذدث،

األول.

ع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالم،

ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعيك..
وق ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
ترجم ذ ذذة س ذ ذذعيد

ب ذذن عقب ذذة ،ل ذذو
ح ذذديث اختمق ذذو
أحم ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ب ذ ذ ذ ذ ذ ذذن
حفص"

 .30الحسنَبنَ

َّ
داودَالنجار َ

"صدوق"

"كان صدوقاً

"صدوق"

"اإلمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذام،

-

صدوق

عالماً"

ىو أحد
شيوخ أبي

بكر

اإلسماعيمي
 ،وىو أعمم
بحال

شيخو.

 .31عبداهللَبنَ
محمدَبنَ

الح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذافظ،

مسممَ

-

حافظ

واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو

ثبت

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
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مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

وربذي َ
ُ
الج ْ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ
كذ ذ ذذل النقذ ذ ذذاد

الناق ذذد ،الم ذذتقن

عم ذذى تع ذذديل

األوحذ ذ ذذد" ،وزاد
ْ

الراوي.

فذ ذ ذ ذذي موضذ ذ ذ ذذع

آخ ذذر" :الحج ذذة
المجود" ،وقال
ّْ
فذ ذ ذذي موضذ ذ ذذع
ري ذ ذ ذ ذره" :أحذ ذ ذ ذذد
المجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ّذودين

األثب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات

الطّذ ذ ّذوافين فذ ذذي
األرض"
الفتحَبنَ
.32
ْ
س ِعيدَ،أبوَ
َ
النصرَ
ِ
ستََر َاب ِاذي َ
اإل ْ

"صدوق"

-

-

صدوق

لم أقك عمى
قذ ذ ذ ذذول آخذ ذ ذ ذذر

فيو ،لذا قمت
مثذذ ذ ذ ذذل أبذ ذ ذ ذ ذذي

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
ب ذ ذذأن ال ذ ذ ذراوي
"ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذدوق"،
في ذ ذ ذ ذ ذذو م ذ ذ ذ ذ ذذن
شيوخو.
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مَ

الراوي َ

.33

أحمدَبنَ

محمدَ،أبوَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

"صدوق
نبيل"

ثقة

حجر َ

القول َ

-

صدوق

الحسينَ

وافق أبو
بكر

اإلسماعيمي

الَتَّاجرَ

كل النقاد

عمى تعديمو.

الجرجاني َ
َ .34إبراىيمَبنَ

خالصةَ

مالحظات َ

"صدوق"

عبداهللَ

الم ْخ ِّرمي َ
ُ

"الم َح ّْدث
ُ
المعمر"
ّْ

-

ضعيك خذ ذ ذذالك أبذ ذ ذذو
بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
معظذذم النقذذاد
فذ ذ ذذي تعديمذ ذ ذذو

لمراوي.
َّ
.35

عمرانَبنَ
موسىَ
السختيانيَ
َّ

الجرجاني َ

"صدوق

"محدث
ّ

ُج ْرجان في
أيامو"

وم ْسندىا،
ُ

ّْ
محدث

ُج ْرجان

كان ثقة ثَْبتًا،
كثير
التّصنيك"،
وقال في

موضع آخر:
"اإلمام،

الم َح ّْدث،
ُ
الحجة،

الحافظ" ،ولقد
َّ
عده الذىبي

من أصحاب
126

-

ثقة ثبت واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو
بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر

اإلس ذ ذذماعيمي

كذ ذ ذذل النقذ ذ ذذاد
عمى توثيقو.

مَ

الراوي َ

.36

عميَبنَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

الطبقة

السابعة ممن
يعتمد قولو
في الجرح
والتعديل.

"صدوق"

-

-

صدوق

محمدَ

لم أجد فيو
قوالً آخر

القُ ْو ِمسي َ

رير قول
أبي بكر
اإلسماعيمي
 ،وىو من
شيوخو.

 .37إسماعيلَبنَ

"صدوق"

-

-

صدوق

بختويوَ

لم أجد فيو
ال آخر
قو ً

رير قول

الجرجاني َ

أبي بكر
اإلسماعيمي
 ،وىو من
شيوخو.

.38

أحمدَبنَ

صدوق

ثقة

جشمردَالب ّزاز َ
َ

-

صدوق

وافق أبو
بكر

اإلسماعيمي
كل النقاد
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مَ

الراوي َ

.39

أحمدَبنَ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ

خالصةَ

حجر َ

القول َ

-

صدوق

مالحظات َ
عمى تعديمو.

صدوق

-

العباسَ

صدوق،
وافق

َّ
الدارقطني

ويَ
ََ
العد ّ

أبا بكر

اباذي َ
اإلستر َّ

اإلسماعيمي
عمى تعديمو.

المرتبةَالرابعة َ
َالتعديلَبوصفَقريبَمنَالجرح َ
ِ
ِ ِ ِِ
ف ِ
َُعمَ ْي ِوَ
َ،ض ُع َ
َآخ َرَ ُع ْم ِرِهَ َ،كتَ ْب ُ
ص ُد ٌ
وق َ
َي ْق َأر َ
َم ُّرَ ِبو ُ
ت َ
منَقالَفيوَ" َ
َع ْن ُوَفيَص َّحتوَ،ثَُّمَ ُك ْن ُتَأ ُ
و ُىوَ َن ِائمَأَو ِ
َش ْب ُو َّ
َالن ِائَِم"َ .
َ َ ٌ ْ
نقل الذىبي

وق،
 .40أحمدَبنَ
ص ُد ٌ
" َ
ك ِ
َّ
آخ َر قول أبي بكر
ض ُع َ
محمدَالوزانَ َ
ت اإلسماعيمي،
الجرجاني َ ُع ْم ِرِهَ ،كتَْب ُ
واقتصر عمى
َع ْنوُ ِفي
ِ
ص َّحتِ ِو ،ثَُّم قولو "صدوق"
َم ُّر
ُك ْن ُ
ت أُ
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-

صدوق
تيير

بأخرة

وافق ابن

طمُوبيا أبا
قُ ْ
بكر
اإلسماعيمي

عمى تعديمو.

مَ

الراوي َ

قولَالناقد َ قولَالذىبي َ قولَابنَ
حجر َ

خالصةَ

مالحظات َ

القول َ

بِ ِو ُي ْق َأُر َعمَ ْي ِو
َو ُى َو َنائِ ٌم أ َْو
ِش ْبوُ َّ
النائِِم".

َ:نتائجَجدولَالرواةَالمعدَّلينَ .
ثانياً
ّ
عدة نتائج وممحوظات ،منيا ما يمي:
بعد إتمامي لدراسة الرواة المعدلين،
توصمت إلى ّ
ُ
َّ
المعدلين ( )40راويًا ،حيث:
الرواة
 .1بمغ عدد ّ

 وافق أبذو بكذر اإلسذماعيمي ك َّذل النقذاد فذي ( )24راويذاً ،ووافذق بعذض ُّالنقذاد فذي رٍاو واحذد مذن
الرواة ،ووافق معظميم في رٍاو واحد.
ُّ
 وخالك معظم النقاد في حكمو عمذى رٍاو واحذد ،وىذو ال َّذراوي ْإبذر ِاىيم بذن َع ْبذد اهلل بذن ُم َح َّمذد بذن
َ
الم ْخ ّْرمذ ذذي ،حيذ ذذث قذ ذذال فيذذذو" :صذ ذذدوق" ،بينمذ ذذا ضذ ذ ّذعفو الذ ذ َّذدارقطني ،وابذ ذذن
أيذ ذذوب أبذ ذذو ْ
إس ذ ذ َحاق ُ
الجذ ذذوزي ،ووافذ ذذق الخطيذ ذذب البيذ ذذدادي أبذ ذذا بكذ ذذر اإلسذ ذذماعيمي عمذ ذذى تعديمذ ذذو ،وتبذ ذذين لنذ ذذا ىذ ذذذه
اإلحصذذائية مذذدى اعتذذدال اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي ،وتوسذذطو فذذي أحكامذذو عمذذى الذذرواة،

وتعديميم.

 وتفذذرد اإلمذذام أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي فذذي حكمذذو عمذذى ( )7مذذن الذ ُّذرواة ،حيذذث لذذم أجذذد فذذييم _حسب اطبلعي_ أقواالً أخرى لمنقاد.
الرواة (.)6
احد فقط ،وقد بمغ عدد ىؤالء ُّ
 ومن ُّالرواة من تكمَّم فييم ناقد و ٌ

الرواة الذين حكم عمييم اإلمام الذىبي ( )27راويذًا ،وقذد وافذق اإلمذام الذذىبي أبذا بكذر
 .2مجموع عدد ّ
اإلسذذماعيمي فذذي تعديمذذو ل( )25راويذاً ،وخذذالك الذذذىبي اإلمذذام أبذذا بكذذر اإلسذذماعيمي فذذي رٍاو واحذذد،
وأثنى عمى رٍاو واحد.

الرواة الذين حكم عمييم اإلمام ابذن حجذر ثبلثذة رواة ،وقذد وافذق اإلمذام ابذن حجذر أبذا
 .3مجموع عدد ّ
الرواة ،وخالفو في رٍاو واحد.
بكر اإلسماعيمي في تعديمو ل( )2من ُّ
 .4تنوع ألفاظ التوثيق عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في الراوي الواحد ،ومن ذلك:
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ي(" :)1ثقذذة ثبذذت"( ،)2وم ذرة
 قولذذو فذذي ال ذراوي عبذذد اهلل بذذن صذذالح ،أبذذو محمذذد المعذذروك بالبخذذار ّ
()3
"صدوق ثبت"
حمذدان بذذن وىذذب ،أبذذو محمذذد الذ ّْذد َين ِ
وري(" :)4الحذذافظ"( ،)5وم ذرة
 وقولذذو فذذي الذراوي :عبذذد اهلل بذذن ْ
قال" :كان صدوقاً إال أن البيداديين تكمموا فيو وحمموا عميو"(.)6
 وقولذذو فذذي ال ذراوي :الفضذذل بذذن عبذذد اهلل اْل َق ِ
اضذذي اْل ُج ْر َجذذانِي(" :)7صذذدوق ثبذذت"( ،)8وم ذرة قذذال:
"صدوق جميل"(.)9

.5

اجتيذذدت فذذي بيذذان خبلصذذة الحكذذم عمذذى كذذل الذذرواة ،ولقذذد وافقذذت أرمذذب أحكذذام اإلمذذام أبذذي بكذذر

اإلسماعيمي في تعديمو لمرواة ،منيا ما يمي:

()10

لقد حكم أبو بكر اإلسذماعيمي عمذى عمذرو ْبذن بشذر ْبذن يحيذى
الحكم ،فيو حافظ.

بأنذو" :الحذافظ"( ،)11وقذد وافقتذو

وقال عن الراوي يحيى ْبن محمذد ْبذن صذاعد(" :)12الحذافظ"( ،)13وكذذا حكمذت عميذو ،وقذال
ف ذذي ح ذذق الذ ذراوي :أحم ذذد ب ذذن محم ذذد المع ذذروك ب ذذابن َّ
الش ذ ْذرقي(":)14ح ذذافظ"( ،)15ووافقت ذذو عم ذذى حف ذذظ

الراوي ،فيو حافظ.

) (1ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ المموك واألمم (ج ،)177 /13الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)89 /7
) (2الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)313 /11
) (3اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)692/2
) (4المرجع السابق( ،ج.)674 /2
) (5المرجع نفسو.
) (6ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)574 /4
) (7السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)329
) (8اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)763 /3
) (9لسيمي ،تاريخ جرجان (ص.)329

) (10الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)140 /14
) (11اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)758 /3
) (12انظر :اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)349 /7
) (13المرجع السابق( ،ج.)806/3
) (14الخطيذ ذذب البيذ ذذدادي ،تذ ذذاريخ بيذ ذذداد (ج ،) 109 /6اإلسذ ذذماعيمي ،المعجذ ذذم فذ ذذي أسذ ذذامي شذ ذذيوخ أبذ ذذي بكذ ذذر
اإلسماعيمي (ج.)362 /1
) (15اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)362 /1
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

الفصلَالثالثَ

أبيَب ْكرَاإلسماعيميَفيَ
اإلم َِ
نيجَ ََ
ََم َُ
امَ َ
الرواة َ
حَ َُّ
جَْر َِ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ

المبحثَاألول َ

مصطمحاتَالجرحَومدلولتياَعندَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي َ
النقاد متنوعة ،وقد تختمك من ٍ
الرواة عند ُّ
ناقد آلخر،
الج ْرح في ُّ
إن مصطمحات َ
ردة في تحقيقو لكتاب جواب الحافظ المنذري
باختبلك ُمرادىم منيا ،قال الشيخ عبد الفتاح أبو ّ
عن أسئمة في الجرح والتعديل لئلمام المنذري " :نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح،

وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة ،ثم أىم من ذلك أن نعمم باالستقراء التامُ :عرك ذلك اإلمام
ِ
الجيبذ ،واصطبلحو ،ومقاصده بعباراتو الكثيرة"(.)1
اقك عمى عبار ِ
ك ِمن
ات القوم َي ْفيَ ُم
مقاصدىم بما َع َر َ
َ
وقال اإلمام ابن كثير" :والو ُ
رالب األحو ِ
ِ
ائن تُْرِش ُد إلى ذلك"(.)2
عباراتِيم في
ال ،وبقر َ
الرواة وتعديميم أن يكون عمى ح َذر شديد في إطبلق
وينبيي لمن أراد التكمم في جرح ّ
الرواة ،قال ابن حجر" :وليحذر المتكمم في ىذا الفن من التساىل في الجرح
مصطمحاتو عمى ّ
والتعديل ،فإنو إن َّ
عدل أحدًا بيير تثبت ،كان كالمثبت حكمًا ليس بثابت ،فيخشى عميو أن

يدخل في زمرة من روى حديثاً وىو يظن أنو كذب ،وان جرح بيير تحرز ،فإنو أقدم عمى الطعن
في مسمم بريء من ذلك ،ووسمو بميسم سوء يبقى عميو عاره أبداً .واآلفة تدخل في ىذا تارة من

اليوى واليرض الفاسد –وكبلم المتقدمين سالم من ىذا رالبًا– وتارة من المخالفة في العقائد"(.)3

الرَواة ،وقد استعمل
ولقد تَ َكمَّم اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي في جرح عدد من ُّ
أحيانا ،وجاءت ىذه
مصطمحات وعبارات متنوعة في ألفاظيا ،مختمفة في مدلوالتيا
ً

لمرَواة.
المصطمحات والعبارات في سياق الجرح المطمق ُّ

الراوي بمفظ مطمق ،دون قصد مقارنة حالو بحال
طمَق الحكم بجرح َّ
الم ْ
وأعني ب َ
الج ْرح ُ
الرَواة.
ريره من ُّ

) (1المنذري ،جواب الحافظ المنذري عن أسئمة في الجرح والتعديل (ص.)38
) )2ابن كثير ،اختصار عموم الحديث (ص.)107 ،106
) (3ابن حجر ،نزىة النظر (ص.)192
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ولمعرفذ ذذة الم ذ ذراد مذ ذذن ىذ ذذذه المصذ ذذطمحات ،كذ ذذان البذ ذذد مذ ذذن د ارسذ ذذتيا ،وفيمذ ذذا يمذ ذذي عذ ذذرض
لممصطمحات والعبارات التي استعمميا اإلمذام أبذو بكذر اإلسذماعيمي فذي جذرح ال ُّذرَواة ،مذع االجتيذاد
في بيان مدلوالتيا.

مصطمحاتَالجرحَعندَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَومنيجوَفيَاستعمالياَ :
استعمل اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي مصطمحات وعبارات لمجرح ،شأنو كشأن باقي

ُّ
أحيانا ،وىي" :فيو لين"" ،شيخ لين من شرط الصحيح"َ " ،ك ُبر
ظا وداللة
اد في استعماليا لف ً
النقَّ ُ
ً
ِ
"مجيول"" ،سمعنا منو قديمًا ،وكان إذ ذاك
سُّنو َ
وض ُعك ..وكان من جممة شيوخ الكوفة"َ ،

أخبره"" ،ال
مستو ًار وكتبو صحاحًا ،وانما أفسد أمره بأخرة"" ،فيو نظر"" ،في القْمب منو شيء َلست ْ

ص ّْحك أيضاً"" ،ميموز عميو"" ،منكر الحديث"،
وم َ
أتيمو في قصد الكذب ،ولكنو خبيث التدليس ُ
"ال شيء"" ،لم يكن شيئاً"" ،ليس بشيء"" ،لم يكن من الحديث في شيء"" ،لم يكن بشيء""،لم
يكن بذاك"" ،لم يكن في الحديث بذاك"" ،ليس بذاك"" ،لم يكن من أىل الحديث"" ،ال يحتج بو "،

" كان مرميًا بالكذب"" ،كان متيمًا فيما يروي".

وفيماَيميَدراسةَلبعضَمصطمحاتوَفيَالجرحَ :

أو ًلَ:فيوَلين.
تُ ُّ
عد ىذه المفظة من مصطمحات الجرح المطمق ،والتي تدل عمى َّ
الضعك اليسير في
الراوي ،قال السيمي" :سألت أبا الحسن الدارقطني قمت لو :إذا قمت( :فبلن لَيّْن) أيش تريد بو
َّ
قال :ال يكون ساقطًا متروك الحديث ،ولكن يكون مجروحًا بشيء ال يسقط عن العدالة"(.)1

فالذي يظير من جواب اإلمام الدارقطني أنو يطمق ىذا المفظ عمى من ىو ضعيك ال
يترك.
وقال ابن حجرَّ :
"إن أسيل مراتب الجرح ىي ليّْن"( ،)2وتعني أن "لو لِينة في الرواية،

وليس لو قوة في ّْ
الديانة"(.)3

ّْن الحديث) ُي ْحكم عميو بأنو من ُّ
الضعفاء الذين ُيعتبر بيم.
و(لي ُ

) (1السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)72
) (2ابن حجر ،نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر (ج.)726/4
) (3القاري ،شرح نخبة الفكر(ص.)727
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وينظر
قال ابن أبي حاتم" :إذا أجابوا في الرجل بذ (لَيّْن الحديث) فيو ممن ُيكتب حديثو ُ
ِ
اعتبارا"( ،)1وتبعو اإلمام َّ
اعتبارا"( ،)2وقال أيضاً" :ليّْن
ون ِظ َر
فيو
ب حديثو ُ
النووي بقولوُ " :كت َ
ً
ً
وينظر اعتبا اًر"(.)3
الحديث يكتب حديثوُ ،
ََََََ وقدَاستعملَاإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيميَىذاَالمصطمحَفيَحقَكلَمنَ :
-

الب ْك َراوي البصري" :فيو لين"(.)4
الراوي أبو ىمام سعيد بن محمد َ

والراوي :خالد بن رسان الدارمي قال فيو" :شيخ لين من شرط الصحيح"(.)5

وقذد تبذذين لذي مذذن اسذذتقرائي لمفظذة شذذيخ عنذد اإلمذذام أبذذي بكذر اإلسذذماعيمي فذي معجذذم أسذذامي
شيوخو أنو يريد بيا أنو رجل كبيذر أو ُم ِسذن ،وال يقصذد بيذا _لفظذة شذيخ_ مصذطمحًا لمتعذديل ،فقذد
قال أبو بكر اإلسماعيمي عن:
كبير َمعروك"(.)6
الصوفي:
العبَّاس بن َم ْس ُروق ُّ
ٌ
 شيخو أبي َ"شيخ ٌ
الج ْيم" :شيخ ُم ِسن"(.)7
 وقال عن أبي َج ْعفر ُم َح َّمد بن َذيخ
الح َسذ ْذين بذذن َعمِذذي بذذن ُم َح َّمذذد َبب ْيذ َذداد ،وكذذان قذذد َرَمذذب عميذذو الذ َذبْم َيم ،شذ ٌ
 وقذذال أيض ذاً أخبرنذذا ُكبير"(.)8
-

وقال في موضع آخر" :حدثنا أبو بكر شيخ بيَ ْم َذان ،ذىب عني اسمو"(.)9

ثانياً"َ:ليسَبذاك""َ،لمَيكنَبذاك""َ،لمَيكنَفيَالحديثَبذاك"َ .
اعتبر ِ
الع َرِاقي أن مرتبة " ليس بذاك" ،ونحو ذلك من المرتبة الخامسة من مراتب
التجريح ،وحكم عمى ىذه المرتبة بقولو"ُ :ي َخ َّرُج حديثُو لبلعتبار"(.)10

( )1ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)37/2
( )2انظر :النووي ،التقريب والتيسير (ص.)53
) (3السيوطي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ص.)404
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)219
ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)383 /2
اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)419 /1
المرجع السابق( ،ج.)431 /1
المرجع نفسو( ،ج.)621 /2

) (9المرجع نفسو (ج.)808 /3

) (10العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (ج.)377 /1
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الراوي" :محمد
وقد استعمل اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي مصطمح "ليس بذاك" في حق َّ
بن أحمد بن سييل بن عمِي بن ميران الب ِ
اىِم ّي"( ،)1واستعمل مصطمح" :لم يكن بذاك" في حق:
َ
َ
َْ
َُ
َْ
()2
ِ
الم ْرَوِزي"( ،)3والراوي
الراوي "محمد بن أحمد َ
الق َ
"م َح ّمد بن َعمي بن َس ْيل َ
صبي"  ،والراويُ :
"عبد الرحمن بن الحسين بن إسحاق"( ، )4وكذلك في حق أحمد بن إسحاق أبو جعفر

الواسطي"(.)5

محمد بن َعون بن َد ُاود"َ:لم يكن في الحديث بذاك"(.)6
وقال في حق َّ
الراوي َ
الراوي.
َّ

والمقص ذذود بي ذذذه المص ذذطمحات عن ذذد اإلم ذذام أب ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي َّ
الض ذذعك اليس ذذير ف ذذي

ف"َ .
وَوض َُع َْ
ََ
سَُّن
ثالثَاًَ "َ:كَُبََرَ َِ

ىذذه العبذارة مذن مصذذطمحات الجذرح المطمذق ،وىذذي تذدل عمذى َّ
الضذذعك اليسذير فذي الذ َّذراوي

عند اإلمام أبي بكذر اإلسذماعيمي فقذد قصذد بضذعك حذال ال َّذراوي أنذو اخذتمط فذي آخذر عمذره؛ لكبذر

سنو.

ِ
ّْن
واالختبلط لية :فساد العقل ،يقال :اختمط فبلن ،أي فسد عقمو ،ورجل خْمطٌ َبي ُ
ق ُم َخالَطُ العقل ،ويقالُ :خولِط الرج ُل فيو ُمخالَطٌ ،اختَمَطَ َع َقمُو فيو ُم ْختَمِط إذا
َح َم ٌ
َ
الخبلطة :أ ْ
)(7
تيير عقمو .

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)466 /1
السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)104
)َّ (2

) (3اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)493 /1
) (4المرجع السابق( ،ج.)715 /3
) (5المرجع نفسو( ،ج.)374 /1
) (6المرجع السابق.
( )7انظر :لسان العرب ،البن منظور (.)295 -294/7
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أمذذا االختذذبلط اصطذبلحذًا ،فقذذال اإلمام السخذذاوي)" :(1وحقيقتذذو فس ذذاد العقذذل وعذذدم
و َّ
بخذ ذ َذرك ،أو ضذذرر ،أو مذذرض ،أو عذذرض :م ذذن م ذذوت ابذ ٍذن،
انتظذذام األق ذوال واألفعذ ذ ذذال إمذذا َ
وسذ ذذرقة م ذذال كالمسعذ ذ ذذودي) ،(2أو ذىاب كتب كابن َل ِييعة) ،(3أو احتراقيا كابن الممقّْن)."(4
ميم ،وفائدة ضبطيم :تمييز المقبول من
فن عز ٌ
ومعرفة المختمطين من الثّْقات ٌ
يز ٌ
ريره)َّ ،(5
الراوي بما يؤدي إلى رّْد حديثو ،وحكم حديث من
فإن االختبلط ِعمَّة تُؤثر في ضبط َّ
ُخ َذ عنيم قبل االختبلط ،وال ي ْقب ُل حديث من أ ِ
اختمط من الثّْقاتَّ :أنو ي ْقب ُل حديث من أ ِ
ُخذ عنيم
َُ
َُ
بعد االختبلط ،أو أُشكل أمره فمم ي ْدر ىل أ ِ
ُخذ عنو قبل االختبلط أو بعده).(6
َُ
وقذال سذبلمة فذذي لسذان المحذدثين االخذذتبلط" :تَييذر كبيذر فذذي حذال ال َّذراوي  ،ينتقذذل بذو مذذن
الضذذبط التذذام أو مذذا يقاربذذو مذذن م ارتذذب القبذذول إلذذى حالذذة فقذذدان الذذذاكرة أو الخذذرك أو انعذذدام
صذذفة ّ
التمييذذز أو نحذذو ذلذذك ،وذلذذك التييذذر أكثذذر مذذا يكذذون فذذي آخذذر العمذذر ،بسذذبب ضذذعك الذذذاكرة  ،أو
الخرك  ،ثم ىو قد يكون مبلزماً لمراوي بعد طروئو عميو ،وقد يكون رير ُمبلزم"(.)7

( )1فتح المييث ،لمسخاوي (.)459 -458/4
وفي المسعودي ،مات سنة ستين ومائة ،وقيل:
( )2عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود ال ُك ّ
سنة خمس وستين ومائة .انظر :تقريب التيذيب ،البن حجر (ص.)344:
ِ
صري القاضي ،صدوق ،خمط بعد احتراق كتبو،
الح ْ
( )3عبد اهلل بن لَ ِييعة بن عقبة َ
ض َرمي ،أبو عبد الرحمن الم ْ
مات سنة أربع وسبعين ومائة .وقد ناك عمى الثمانين سنة .انظر :تقريب التيذيب ،البن حجر
(ص.)319:

ِ
ري الشافي،
( )4عمر بن
ص ّْ
صاري األنسي التكروري األصل ،الم ْ
عمي بن أحمد بن عبد اهلل السراج األ َْن َ
ّ
المعروك بابن الممقّْن ،مات سنة أربع وثمانمائة .انظر :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،
لمشوكاني
(.)508/1
( )5فتح المييث ،لمسخاوي (.)458/4
( )6مقدمة ابن الصبلح ،البن الصبلح (ص.)392 :
) (7سبلمة ،لسان المحدثين (ج.)39 /2
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ولقدَاستعملَاإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيميَىذاَالمصطمحَفيَحقَ :
َّ
باني(" :)1كبر سنو
الراوي :محمد بن محمد بن ُع ْقبة ْبن الوليد ،أبو جعفر الش ْي ّ
الراوي،
ك ...وكان من جممة شيوخ الكوفة"(،)2
مرويات َّ
وض ُع ْ
َ
ً
وبناء عمى ذلك فبلبد من اختبار ْ
ومدى موافقتيا لرواية الثّْقات.

رابعاًَ:فيوَنظر".
ىذذه العبذارة مذن مصذذطمحات الجذرح المطمذق ،وىذذي تذدل عمذى َّ
الضذذعك اليسذير فذي الذ َّذراوي

عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي.

الم َعمّْمذي(:)3
فقد تختمك ىذه المفظذة مذن ناقذد آلخذر ،ويكذون ليذا معنذى خاصذاً عنذد بعضذيم ،قذال ُ

مصطمح "فيو نظر" يقتضي الطعن في صدق الراوي رالباً(.)4

وىذذه المفظذذة مذن األلفذذاظ والمصذطمحات الخاصذذة عنذذد اإلمذام البخذذاري عنذده إذ يريذذد منيذذا
أن صذذاحبيا مذذتيم بالوضذذع أو كذذذاب ،قذذال الذذذىبي" :ف ذإذا قذذال البخذذاري" :فيذذو نظذذر" ،بمعنذذى أنذذو
مذذتيم ،أو :لذذيس بثقذذة ،فيذذو عنذذده أس ذوأ حذذاالً مذذن "الضذذعيك"( ،)5وقذذال أيض ذاً" :وقذ َّذل أن يكذذون عنذذد
البخاري رجل فيو نظر ،إال وىو متيم"(.)6

ولقد استعمل اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ىذا المصطمح في حق الراوي" :أيذوب بذن ُس َذوْيد

الرْممي"( ،)7وىي تدل عمى الضعك اليسير عنده ،واهلل أعمى وأعمم.
َ

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)486 /1
) (2السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص .)79
) (3عبذذد الذذرحمن بذذن يحيذذى بذذن عمذذي بذذن محمذذد المعممذذي العتمذذي فقيذذو مذذن العممذذاء .انظذذر( :المتذذوفى1386ى ذذ)،
الزركمي ،األعبلم (ج.)342 /3
( )4المعممي ،التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل (ج.)205/1
) (5الذىبي ،الموقظة في عمم مصطمح الحديث (ص.)83
) (6الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)52/3
) (7ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)335 /2
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خامساً"َ:مجيول"َ .
لقد َّ
الج ْرح والتَّ ْع ِديل،
عد اإلمام ابن حجر مجيول العين في المرتبة التاسعة من مراتب َ
حيث قال" :من لم َي ْرِو عنو رير واحد ،ولم ُيوثَّق ،واليو اإلشارة بمفظ مجيول" ،ولكنو لم يبيَّن
الرد(.)1
حكم حديثو من حيث القبول أو َّ

إن فيو اختبلفًا ذكره اإلمام
وحديث "مجيول العين" ليس بِ َم ْرُدود اتفا ًقا عند المحدثين ،بل ّ
السيوطي في تدريب الراوي"(.)2
ِ
المطمق ،وقد ْأوضح الدكتور وليد
المطمق و َّ
الرد ُ
حيث إ َّن حكمو يتفاوت بيَّن القبول ُ
العانِي خبلصة الحكم فيو ،في كتابو "منيج دراسة األسانيد والحكم عمييا ،فقال" :أما المرتبة
َ
التاسعة المجاىيل ،أي مجيولو العين ،وليس مجيولو الصفة ،فيؤالء يمكن َّ
أن يعتبر بيم ،ولذا
يقوى حديثيم بكثرة الطرق فيرتفع إلى الحسن لييره ،وذلك َّ
َن تزول جيالتو
أن المجيول يمكن أ ْ
يتقوى حديثو ،ومن كان ىذا شأنو فالمتابعة لو نافعة"(.)3
برواية اثنين عنو ،ومعناه أ ْ
َن ّ

ولقذذد اسذذتعمل اإلم ذذام أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي ى ذذذا المصذذطمح ،فذذي اثنذذين مذذن الذذرواة حيذذث
قال" :إِ ْبر ِ
اىيم بن أَحمدَ ،واْل َح َسن بن رشيد مجيولين"(.)4
َ
وبعد مقارنتي لقول اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي بأقوال ريره من ُّ
النقذاد ،تبذين أن مذراد أبذي

بكر اإلسماعيمي بيذا المصطمح "مجيول" ىو َّ
اليسير عنده.
الضعك َ

َحمذد بذن إِ ْبذر ِ
والرواة الذين قال عذنيم مجيذولين ىذمْ :إبذر ِ
َحمذد بذن َداود،
اىيم بذن أ ْ
اىيم بذن أ ْ
َ
َ
ذحاق البْمخذيَ ،خمصذت إلذى أنذو ثقذة واهلل أعمذم؛ لتوثيذق النقذاد لذو ،ولذو كذان مجيذوالً كمذا قذال
إس َ
أ َُبو ْ
أبو بكر اإلسماعيمي لَ َما وثَّقو النقاد ،وبيذا يكون أبو بكذر اإلسذماعيمي قذد خذالك النقذاد فذي حكمذو
عمى الراوي.
الح َسن بن ُر َشذيد إلذى أنذو ضذعيك ،كمذا قذال بعذض
بينما توصمت إلى خبلصة في َّ
الراوي َ
طمُوبيذا ،وابذن
النقاد ،ولقد وافذق أبذو بكذر اإلسذماعيمي أبذا حذاتم فذي قولذو مجيذول ،بينمذا ذكذره ابذن قُ ْ
حبَّان في الثقات ،وضعَّفو باقي النقاد ،واهلل أعمى وأعمم.

( )1ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)74
( )2السيوطي ،تدريب الراوي (ج.)530/1
( )3العاني ،منيج دراسة األسانيد والحكم عمييا (ص.)185 -184
) (4انظر :السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
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سادساً"َ:سمعناَمنوَقديماًَ،وكانَإذَذاكَمستوراًَوكتبوَصحاحاًَ،وانماَأفسدَأمرهَبأخرة"َ .
الجرح المطمق التي تدل عمى َّ
الضعك اليسير في
يعد ىذا المصطمح من مصطمحات ْ
طّيب أبو
الراوي عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي ،ولقد استعممو في حق َّ
الح َسن بن ال ّ
الراويَ :
الشج ِ
اعي ،حيث قال فيو" :نحن سمعنا منو قديمًا ،وكان إذ ذاك مستو ًار وكتبو صحاحًا،
عمي ُّ َ
ّ
()1
وانما أفسد أمره بأخرة" .

سابعاًَ:منكرَالحديثَ .
الجرح المطمق التي تدل عمى َّ
الضعك
يعد مصطمح "منكر الحديث" من مصطمحات ْ
الشديد في الراوي ،وكان ىناك اختبلك بين المتقدمين والمتأخرين في تعريك "الحديث المنكر"
عمى النحو اآلتي:

الب ْرِديِ ِجي الحافظَّ :أنو الحديث
قال اإلم ذذام اب ذذن َّ
الص ذذبلح" :بمين ذذا ع ذذن أحمذد بن ىارون َ

ك متنو من رير روايتو ،ال من الوجو الذي رواه منو ،وال من وجو
عر ُ
الذي ينفرد بو الرجل وال ُي َ
آخر"(َ.)2
وكان رأي اإلمام ابن الصبلح َّ
أن الصواب ىو التفصيل ،فقال" :المن َكر ينقسم قسمين
المخالك لما رواه الثّْقات( أي الشاذ).
المنفرد ُ
فمثال األولُ :

تفرده (.)3
 -والثاني :الفرد الذي ليس في راويو من الثِ َقة واإلتقان ما ُيحتمل معو ُّ

مخالفا ِ
وع َّرفو اإلمام ابن حجر َّ
لمث َقة ،أي ما يقابل المعروك"(.)4
بأنو" :ما رواه الضعيك
ً
َ
عندَالم َحدِّثينَإطالقاتَمتعددةَ،منياَ :
َولممنكرَ
ُ

الراوي من َك ُر الحديث ،أو
لمراوي ،بأَن يقال :ىذا َّ
قول اإلمام المَّ ْكنوي" :وقد ُي ْج َعل صفة َّ
الراويَّ ،
َرَوى المناكير ،وبينيما َف ْرقَّ ،
فإنو ليس
فإن قوليم :روى مناكير ،ال يقتضي
بمجرده ترك َّ
َّ
ُّ
ذرت فذي روايتذذو المناكذذير"(.)5
كل من روى المناكير بضعيك؛ بذل إذا كذثذ ْ

) (1الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)304 /8
( )2ابن الصبلح ،معرفة أنواع عموم الحديث (ص.)80
( )3انظر :المرجع السابق( ،ص.)82 -80

( )4ابن حجر ،نزىة َّ
النظر (ص.)72
( )5انظرَّ :
الجرجاني في مصطمح الحديث (ص.)363
الم ْكنوي ،ظفر األماني بشرح مختصر السيد الشريك ُ
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ِ
المناكير عن ُّ
الض َع َفاء"(،)1
روى
وقال السخاوي" :قد يطمق المنكر عمى َّ
َ
الراوي الث َقة إذا َ
فقد قال الح ِ
اك ُم َّ
الن ْي َس ُابوري" :قمت لمدارقطني :سميمان ابن بنت شرحبيل قال :ثقة ،قمت :أليس
َ
()2
عنده مناكير قالّْ :
يحدث بيا عن قوم ضعفاء ،فأما ىو فثقة" .
وقال ابن دقيق العيد" :منكر الحديث وصك في الراوي يستحق بو الترك لحديثو"(،)3

الراوي لكونو روى حديثًا واحذ ذ ًذدا"(.)4
وقال زين الدين العراقي" :كثي اًر ما يطمقون المنكر عمى َّ

الراوي ،إذا كثرت المخالفات في روايتو لييره من
ويطمق "منكر الحديث" أيضًا عمى َّ
ُ
الرواة؛ فإنو يستحق الترك ،قال ابن دقيق العيد" :روى مناكير ،ال يقتضي بمجرده ترك روايتو
حتى تكثر المناكير في روايتو ،وينتيى إلى أن يقال فيو :منكر الحديث؛ ألن منكر الحديث

وصك في الرجل يستحق بو الترك لحديثو"(.)5

الرَواة كما قال السيوطي" :وقع في عبارتيم :أنكر ما
ومن عباراتيم في بعض أحاديث ُّ
رواه فبلن كذا ،وان لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً" ،قال ابن عدي عن حديث قال فيو :أنكروا ما

روى يزيد بن عبد اهلل بن أبي بردة :وىذا طريق حسن رواتو ثقات ،وقد أدخمو قوم في
صحاحيم(.)6

وقدَاستعملَاإلمـامَأبوَبكرَاإلسماعيميَىذاَالمصطمحَفيَحقَكلَمنَالراويَ :
-

السممي(" :)7منكر الحديث"(.)8
َ
الوِليد بن عمي ّ
"مح َّمد بن عمي بن َ
الراوي "جميع بن محمد المو ِ
صمي أبو الحسين المتوكل(" :)9منكر الحديث"(.)10
و َّ
َْ

( )1انظر :فتح المييث ،لمسخاوي (.)296/2
) (2الحاكم النيسابوري ،سؤاالت الحاكم لمدارقطني (ص.)217

) (3ابن دقيق العيد ،شرح اإللمام بأحاديث األحكام (ج.)247/3
نقبل عن كتاب "تخريج أحاديث اإلحياء لمعراقي".
( )4ذكره اإلمام السخاوي في فتح المييث (جً )296/2
) (5انظر :السخاوي ،فتح المييث بشرح ألفية الحديث (ج.)130 /2

) (6انظر :السيوطي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج.)281 /1
) (7ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)292 /5
) (8اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)458 /1
) (9المرجع السابق( ،ج.)595 /2
) (10المرجع نفسو.
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-

وقال أيضاً "عبيد اهلل بن محمد المؤلؤي ،منكر الحديث"(.)1

وبعذذد مقذذارنتي لقذذول اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي بذذأقوال ري ذره مذذن ُّ
النقذذاد ،تبذذين أن ُم ذراد أبذذا بكذذر
اإلسماعيمي بيذا المصطمح َّ
الضعك الشديد عنده ،واهلل أعمى وأعمم.

ثامناً"َ:ليسَبشيء""َ،لمَيكنَبشيء""َ،لَشيء""َ،ليسََمنَأىلَالحديث"َ .
يعتبر مصطمح "ليس بشيء" ،وما شابيو من مص طمحات الجرح التي تدل عمى
الضعك الشديد في الراوي.
معروك ،فيو االسم الذي
الع ْرك والمية
ٌ
قال محمد سبلمة" :معنى كممة (الشيء) في ُ
يصح أن يطمق عمى كل موجود؛ وأما قول أىل الحديث في الراوي (ليس بشيء) فيو عمى
طريق المبالية في الذم ،فمذلك ُوصك بصفة المعدوم ،وكأنو وصك بذلك ألنو ال ُينتفع
بمروياتو"(.)2
واعتبر ِ
فبلن "ليس ٍ
شئ"  ،ونحو ذلك من المرتبة الثالثة
الع َرِاقي أن مرتبة ٌ
بشئ" ،أو "ال َ
من مراتب التجريح ،وحكم عمى ىذه المرتبة بقولو" :ال ي ْحتَ ُّج ِ
بو ،وال ُي ْستَ ْشيَ ُد بِ ِو ،وال ُي ْعتََب ُر
ُ
بِ ِو"(.)3
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو ُر َّدة في تحقيقو لكتاب "قواعد في عموم الحديث" لئلمام
الراوي :ليس بشيء ،جرح قوي عند الجميور سوى ابن معين في
التّيانوي" :التعبير بقوليم في َّ

الرواياتَّ ،
يعني فييا بقولو :ليس بشيءَّ ،
أن أحاديثو قميمة ،ال َج ْرحو ،وأما في أكثر
بعض ّْ
فإنو َ
الرواياتَّ ،
شديدا كالجميور"(.)4
تضعيفا
الراوي
فإنو يعني بقولو :ليس بشيء ،تضعيك َّ
ّْ
ً
ً
وقذذال زكذذي الذذدين المنذذذري فذذي بيذذان الم ذراد مذذن ىذذذا المصذذطمح" :وأمذذا قذذوليم :فذذبلن لذذيس
بشذيء ،ويقولذون مذرة :حديثذو لذيس بشذيء ،فيذذا ينظذر فيذذو :فذإن كذان الذذي قيذل فيذو ىذذا ،قذد وثقذذو

ال عمى أنذو لذيس حديثذو بشذيء يحذتج بذو،
رير ىذا القائل ،واحتج بو ،فيحتمل أن يكون قولو محمو ً

ب ذذل يك ذذون حديث ذذو عن ذذده يكت ذذب لبلعتب ذذار ولبلستش ذذياد وري ذذر ذل ذذك ،وان ك ذذان ال ذذذي قي ذذل في ذذو ذل ذذك
) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)700 /2
) (2سبلمة ،لسان المحدثين (ج.)367 /4
) (3العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (.)377 /1
( )4التيانوي ،قواعد في عموم الحديث (ص.)252
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مشذذيو اًر بالضذذعك ،ولذذم يوجذذد مذذن األئمذذة مذذن يحسذذن أم ذره ،فيكذذون محم ذوالً عمذذى أن حديثذذو لذذيس

بشيء ال يحتج بو وال يعتبر بو وال يستشيد بو ،ويمتحق ىذا بالمتروك ،واهلل عز وجل أعمم"(.)1
الم َزنِ ذي
وقذذال َّ
الس ذخاويُ :رّْوينذذا عذذن ُ

()2

أنذذو قذذال :سذذمعني الشذذافعي يوم ذاً وأنذذا أقذذول ف ذذبلن

َّ
ذس ألفاظذذك أحسذذنيا ،ال تقذذل  :فذذبلن كذ َّذذاب ،ولكذذن قذذل :حديثذذو
كذذذاب ،فقذذال لذذي :يذذا أبذذا إبذراىيم :ا ْكذ ُ

ليس بشيء"(.)3

وىذذذا يذذدل عمذذى أن الشذذافعي لطيذذك العبذذارة فذذي التج ذريح ،ويقصذذد بمصذذطمح "لذذيس بشذذيء"

عنده أي أنو َّ
كذاب ،وقد َّ
الم َزِنذي مذن جممذة القذائمين بيذذا عمذى الكذذابين مذن أجذل ىذذه
عد بعضذيم ُ

الحكاية ،واهلل أعمم(.)4

والذ َّذدارقطني يقذذول ىذذذا المفذذظ كثي ذ ًار عمذذى مذذن يكذبذذو ري ذره ويطمذذق ذلذذك عمذذى الوضذذاعين ومذذن
حدث بما لم يسمع"(.)5
وعند ابن معين :إذا قال" :ليس بشيء" فيذا يعنذي أن أحاديذث الذراوي قميمذة"( ،)6وكثيذ اًر يقصذد
()7
رك ذلك بتتبع األقوال األخرى البن معين وأقوال ريذره مذن األئمذة
بذلك الجرح الشديد  ،وانما ُي َع ُ

في ذلك الراوي ،فإذا كان الذراوي الذذي قذال فيذو ابذن معذين" :لذيس بشذيء" قمي َذل الحذديث ،وقذد وثقذو

ابن معين في الروايات األخذرى أو وثقذو األئمذة اآلخذرون تع ّذين حمذ ُل كممذة ابذن معذين عمذى معنذى
قمة الحديث ال الجرحَ .

) (1زكي الدين المنذري ،جواب الحافظ المنذري عن أسئمة في الجرح والتعديل (ص.)85
اعْي ُل بذن َي ْحَيذى ب ِذن إِسذم ِ
ذر ِى ْيم ،إِسذم ِ
اإلمام ،العبلَّمةُ ،فَ ِق ْيذوُ ال ِممَّذ ِةَ ،عمَذم ُّ ِ
اعْي َل ب ِذن َع ْم ِذرو ب ِذن
ُ
َْ
الزىَّذاد ،أَبُذو إِ ْب َا َ ْ َ
) (2ىوَ َ ُ َ ِ :
ُ
الش ِ
ِ
ٍِ
ي ،تِْم ِم ْيذ ُذ َّ
ذان ،لِ ِس ٍّ
ذائتَْي ِن،
ص ِر ُّ
ذت َب ِق ْذي َن ِم ْنذوَُ ،س َذنةَ أ َْرَب ٍذع َو ِسذتّْْي َن َوم َ
ذاف ِع ّْي ،تُ ُذوفّْ َيِ :فذي َرَم َ
ض َ
الم َزنِ ُّي ،الم ْ
ُم ْسممُ ،
ِ
الم َزني :بضم الميم وفذتح الذزاى
َوَلوُ ت ْسعٌ َوثَ َم ُان ْو َن َسَن ًة .انظر :الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج ،)494 /12و ُ
وفي آخرىا النون ،ىذه النسبة إلى مزينة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ابذن عذدنان،
واسم مزينة عمرو ،وانما سمى باسم أمو مزينة بنت كمب .انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)226 /12
) (3السخاوي ،فتح المييث بشرح ألفية الحديث (ج.)127 /2
) (4انظر :المأربي ،شفاء العميل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل (ج.)329 /1
) (5المرجع السابق.
( )6ابن حجر ،ىدي الساري (ص .)421
الم َعّْم ِمي ،التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل (ج.)49 /1
( )7انظرُ :

142

ك الجذ َّراح بذن ِ
وأما إذا وجدنا راوياً كأبي العطُذو ِ
الم ْنيَذال( ،)1قذال فيذو ابذن معذين" :لذيس بشذيء"
َ ْ
وق ذذد اتف ذذق األئم ذذة عم ذذى جرح ذذو جرحذ ذًا ش ذذديدًا ف ذذذلك قرين ذذة عم ذذى أن مذ ذراد اب ذذن مع ذذين مواف ذذق لمذ ذراد
األئمة(.)2
ولقد استعمل اإلمذذام أبذو بكذر اإلسذماعيمي ىذذا المصذطمح فذي حذق الذراوي" :محمذد بذن أحمذد

()3
الجرح الشديد عنده ،واهلل أعمم.
بن ُب ْن َدار ،لم يكن بشيء"  ،ولقد قصد بيذا المصطمح ْ

تاسعاً"َ:كانَمرمياًَبالكذب"َ .
َّ
الجذ ْرح المطمذق ،ويذدل عمذى تيمذة
إن مصطمح "كان مرمياً بالكذذب" مذن أش ّْذد مصذطمحات َ
الراوي بالكذب.
َّ
وتعريك الكذب لية :قال ابن منظور" :الكذب نقيض الصدق"(.)4
وفي الحديث النبوي الشريك ىو ":أن يروي راو عن النبي  مذا لذم يقمذو "ولذم يفعمذو ولذم
()5
َّ
متعمداً ولو مرة واحدة.
ُي ِق ّره" ُمتَ ّْ
عمداً لذلك  ،فالكذاب من َك َذب عمى النبي ّ 
َّ
َّ
السيوطي في تعريك
وحديث الكذاب يعتبر حديثًا موضوعًا تَحرم روايتو إِال لبيان وضعو ،قال ّ
الحديث الموضوع وبيان حكمو" :ىو الكذب (المختمق المصنوع) ،وىو (شر الضعيك وأقبحو)،

وتحرم روايتو مع العمم بو)-أي بوضعو( -في أي معنى كان) سواء في األحكام والقصص
(
ُ
ث عّْني بِح ِد ٍ
يث
والترريب وريرىا( ،إِ َّال مبيًَّنا) -أي
ً
َ
"م ْن َح َّد َ َ
مقرونا ببيان وضعو لحديث مسممَ :
ِ
ين"(.)7( )6
ُي َرى أََّنوُ َك ِذ ٌ
َح ُد اْل َكاذبِ َ
ب َفيَُو أ َ

) (1ىو :أ َُبو اْلعطُ ِ
ي اْل َحَّارِن ُّي ،اسمو الجراح بن منيال[ .الوفاة 170 :ه] ،.انظر :الذىبي ،تاريخ
وك اْل َج َزِر ُّ
َ
اإلسبلم (ج.)562 /4
الم َعّْم ِمي ،التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل (ج.)49 /1
)ُ (2
) (3السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)204
) (4ابن منظور ،لسان العرب (ج.)704/1

( )5انظر :ابن حجر ،نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص.)88
الرواية عن الثّْقات وترك الكذابين ،والتحذير
المقدمة ،باب :وجوب ّْ
( )6أخرجو اإلمام مسمم في صحيحوِ ،كتَابّ :
من الكذب عمى رسول اهلل  .)2/1( عن سمرة بن ُج ْن َدب والمييرة بن ُشعبة ،ر ِ
ض َي المَّوُ َع ْنيُما.
َ
ُ
َُ
الراوي (ج.)461/1
( )7السيوطي ،تدريب َّ

143

الج ْذرح
وقد جعل الحافظ ابن حجر المذتيم بالكذذب فذي المرتبذة الحاديذة عشذرة مذن م ارتذب َ
والتَّ ْع ذ ِذديل ،فق ذذال" :م ذذن اتُّي ذذم بالك ذذذب"( ،)1وق ذذال ف ذذي موض ذذع آخ ذذر( :)2ويتج ذذو االتي ذذام بالك ذ ِذذب إل ذذى

الراوي في حالتين ىما:
َّ

 -1أن يتفذ ّذرد ال ذراوي بروايذذة مذذا يخذذالك أصذذول الذذدين وقواعذذده العامذذة إذا لذذم يكذذن فذذي ِ
اإلسذذناد
من ُيتَّيم بذلك ريره.
قال الحافظ الذىبي" :أحمد بن محمذد بذن أحمذد بذن يحيذى ،ال أعرفذو لكذن روى عنذو شذيخ

ِ
اإلسبلم اليروي خب اًر موضوعاً ،ورواتو سواه ثقات فيو المتيم بو"(.)3

 -2وأن ُيعرك عنو الكذب في كبلمو وان لم يظير منو وقوع ذلك في الحديث النبوي.
(المتْروك) (.)4
وحديث المتيم بالكذب يسمى َ
والذذذي يظيذذر لذذي أن مقصذذد اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي كذذان عمذذى المعنذذى األول ،فقذذد
"الف ْ ِ
مص ذ ذذطمح "ك ذ ذذان َّ
العَّب ذ ذذاس
مرميذ ذ ذًا بالك ذ ذذذب" ك ذ ذذان ف ذ ذذي ح ذ ذذق الذ ذ ذراويَ :
ض ذ ذذل ب ذ ذذن ُعَب ْي ذ ذذد اهلل أب ذ ذذو َ
ِ
الح ْميري"(.)5

( )1ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)74
( )2ابن حجر ،نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص.)88
( )3الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)129/1
( )4ابن حجر ،نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص.)91
) (5اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)765 /3

144

المبحثَالثاني َ

اةَالمجرحونَعندَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيمي َ
الرو
َّ
ُّ
الرواة ،ودراسة
اد الخوض في عمم الجرح والتعديل الوقوك عمى أحوال ُّ
لمن أر َ
ينبيي ْ
تراجميم بشكل متوسع ،ومتعمق في أحوال مرويَّاتيم قبوًال ِّ
الرواة عمم دقيق ،ليس
وردا  ،فنقد ُ

اليين.
ب ّ

واألئمة ُّ
الن َّقاد-ومنيم اإلمام الناقد أبو بكر اإلسماعيميَ -قاموا بإصدار أحكام عمى
الراوي وما روى ،فمن
الرَواة بألفاظ متفاوتة في العبارات ،مختمفة في الدالالت بحسب مكانة َّ
ُّ
ِ
ّْ
ص ُدوق،
الح َّجة،
ىؤالء ُّ
الع ْدل ُ
الرَواة" :من ىو ّ
الم َعا َفى ،ومنيم :من ىو ث َقة َ
كالشاب القوي ُ
ّْ
الم َعا َفى،
كالشاب الصحيح المتوسط في القُ َّوة ،ومنيم :من ىو َ
ص ُدوق أو ال بأس بو ،كال َك ْيل ُ
ٍ
أسو أو بو ُد َّمل( ،)1ومنيم:
جعوُ ر ُ
الص ُدوق الذي فيو لين ،كمن ىو في عافية لكن َي ْو َ
ومنيمَ :
َّ
محموما ،وال يرمي َج ْنَبو ،ومنيم :الضعيك الواىي،
حامل ويشيَ ُد الجماعة
ً
الضعيك كالذي تَ َ
كالرجل المريض في الفراش وبالتَّطبيب تُرجى عافيتو ،ومنيم :الساقط المتروك ،كصاحب
ت قُ َّوتُو ،وأشرك عمى التَّمَك ،وآخر :من
الح ّ
الخ ِطر ،وآخر :حالو كحال من َسقَطَ ْ
اد َ
الم َرض َ
َ
()2
اليالكين ،كالمحتَضر الذي ينازع ،وآخر :من َّ
الدجالين" .
الكذابين ّ
ُ
ُ َ

والمقارنة بين أحكام األئمة ُّ
الرَواة بكل
الن َّقاد من األمور اليامة لمن أراد معرفة أحوال ُّ
ِ
الج ْرح والتَّ ْع ِديل
الم َعمّْمي عن ىذا األمر" :ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة َ
نزاىة :قال ُ
الرَو َاي ِة عنو في بعضيم ،مع
واصطبلحو
مستعينا عمى ذلك بتتبع كبلمو في ُّ
الرَواة ،واختبلك ّْ
ً
مقارنة كبلمو بكبلم ريره"(.)3

الراوي بوجود حكمو من
وقال اإلمام المكنوي" :يجب عميك أن ال تبادر إلى الحكم بجرح َّ
يمزُم عميك أن تنقح األمر فيو َّ
فإن األمر ذو خطر وتيويل ،وال
الج ْرح والتَّ ْع ِديل ،بل َ
بعض أىل َ
َي ُّ
حل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي رٍاو كان ،وان كان ذلك الجارُح من األئمة ،أو من

)ُ (1د َّمذل :الذدال والمذيم والذبلم أصذيل يذذدل عمذى تجمذع شذيء فذي لذين وسذذيولة ،ابذن فذارس ،معجذم مقذاييس الميذذة
(ج.)302 /2

الج ْرح والتَّ ْع ِديل (ص.)185 -184
( )2الذىبي ،ذكر من ُيعتمد قولو في َ
( )3المعممي ،التَّنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل (ج/1ص.)258-257
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مانعا من قَ ُبول َج ْرحو وحينئذ ُيحكم برد جرحو،
فكثير ما
ًا
األمة،
مشيوري عمماء َّ
ُ
أمر يكون ً
يوجد ٌ
ولو صور كثيرة ال تخفى عمى َم َيرة كتب الشريعة"(.)1
الرواة،
لذلك اجتيدت في جمع ألفاظ اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي ،وعباراتو في تجريح ُّ
لمتعرك عمى مقصده من كل ٍ
الرواة الذين قيمت في
لفظ ،وذلك من خبلل الوقوك عمى أحوال ُّ

حقّْيم ،ومقارنة أحكام بعض ُّ
الن َّقاد المشيورين بأحكامو ،ورير ذلك من القرائن ،لموصول إلى
ٍ
ٍ
منصفة فييم.
خبلصة

الرواةَالذينَجرحيمَبألفاظَتدلَعمىَالضعفَاليسير.
المطمبَاألولّ َ:
لقد استخدم اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي الجرح بألفاظ تذدل عمذى الضذعك اليسذير فذي حذق
عدد من الرواة ،ولم تكن ىذه األلفاظ واحدة ،بل كانت متنوعة ،كالتالي:

المصطمحَاألولَ/منَقالَفيو"َ:فيوَلين""َ،شيخَلينَمنَشرطَالصحيح"َ .
ِ
ِ
ِ .1
ـامَالب ْك َــر ِ
ى(َ)2
او َّ
ـوَىمـ
َ
ـيَب ْكــر ُ
ـنَعبيــدَاهللَبــنَأَبـ َ
ـنَســميمَبـ ُ
ـنَســعيدَبـ َ
ـنَم َح َّمــدَبـ َ
َ
ةَأبـ ّ
ســعيدَبـ ُ
يَ،توفيَسنةَاثنانَوثالثمائة(َ .)3
َ
ص ِر ّ
الب ْ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :فيو لين"(َ .)4 أقوالَالنقادَفيوَ:لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد ،وبيذا يكون اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي قد تفرد في الحكم
عمى الراويَ .
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّلين؛ فيذا الراوي من شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي ،وأبو بكر اإلسماعيمي أدرى وأعمم

بحال شيخو ،لذا قمت مثمو ،واهلل أعمى وأعمم.

( )1المكنوي ،الرفع والتَّكميل (ص.)116- 115

ى :بفذذتح البذذاء المنقوطذة بواحذذدة وسذذكون الكذذاك بعذدىا راء ميممذذة ،ىذذذه النسذذبة الذى أبذذي بكذرة الثقفذذي،
)َ (2
الب ْك َذرِاو ّ
وىو من الصحابة الذين نزلوا البصرة رضى اهلل عنيم ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)294/2
) (3الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)51 /7
) (4السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)219
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ثانياً"َ:شيخَلينَمنَشرطَالصحيح"َ .
الب ِ
صري(َ،)1وتوفيَسنةَواحدَوثالثمائةَ(.)2
سانَبنَ َمالكَ،أ َُبوَعبسَ،الدَّارِم َّ
َ .2خالِدَبنَ َغ َّ
يَ َ

 قــولَأبــيَبكــرَاإلســماعيميَفيــو" :شذذيخ لذذين مذذن شذذرط الصذذحيح"( ،)3وقذذال أيض ذاً" :كذذان قذذداختمط"(.)4

 أقوالَالنقادَفيو:َ َذك ذره ابذذن حبذذان فذذي المجذذروحين"( ،)5وقذذال ابذذن عذذدي" :كتبذذت عنذذو بالبص ذرة ،وكذذان أىذذل
الج َم ِحذي( )6فيح ّْذدث بيذا عذن شذيوخو ،عمذى أنيذم
البصرة يقولون إنذو َي ْس ِذرق حذديث أبذي خميفذة ُ
ال ينكذذرون ألبذذي عذذبس لقذذاء ى ذؤالء المشذذايخ الذذذين يحذذدث عذذنيم ،وحذ َّذدث عذذن أبيذذو بحذذديثين
باطمين ،وأبوه معروك ،وال بأس بو"(.)7

وقذذال الذذدارقطني" :متذذروك ،يحذذدث بمذذا لذذم يسذذمع ،وكذذان آيذذة"( ،)8وقذذال فذذي موضذذع آخذذر:

()9
ضعيفا"(.)10
أيضا" :كان
ً
"متروك الحديث"  ،وقال ً

) (1قذذال ابذذن حجذذر :ذكذذر لذذو اإلسذذماعيمي حذذديثاً صذذحَّك فيذذو اسذذماً فإنذذو روىَ ،عذذن أبذذي سذذعيدَ ،عذذن أبذذي خالذذد
األحمذذر عذذن يحيذذى بذذن سذذعيد عذذن أيذذوب عذذن ابذذن عمذذرو بذذن حذذزم عذذن عمذرة عذذن عائشذذة  :فذذي الوصذذية
الصذوابَ ،عذذن أبذذي بكذذر بذذن عمذذرو بذذن حذذزم ولكنذذو صذذحفو ،انظذذر :ابذذن حجذذر،
بالجذذار ،وقذذال اإلسذذماعيميَّ :

لسان الميزان (ج.)117 /9

) (2الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)35 /7
) (3ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)333 /3
) (4المرجع السابق( ،ج.)117 /9

) (5ابن حبان ،المجروحين (ج.)277 /1

ِ
ي[ .المتذذوفى 305 :ى ذذ] ،ر ْحمذذة
ذي
) (6ىذذو :الفضذذل بذذن ُ
البصذذر ّ
ْ
الحبذذاب بذذن محمذذد بذذن شذذعيب ،أب ذو خميفذذة اْل ُج َمحذ ّ
مفو ًىذذاَ ،رَوى َع ْنذذوُ :أبذذو بك ذذر
اآلفذذاق فذذي زمانذذو ،وكذذان محذ ّذدثًا ثقذذةُ ،مكثذ ًا
ذر راويذذة لؤلخبذذار واألدب ،فصذ ً
ذيحا ّ
ِ
اإلسماعيمي ،انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)92 /7
ابي ،وأبو بكر
ّ
اْلج َع ّ
) (7ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)482 /3
) (8السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)162
) (9الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)637 /1
) (10الدارقطني ،المؤتمك والمختمك (ج.)1620 /3
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وقذذال ابذذن مذذاكوال" :كذذان يضذذعك"( ،)1وذك ذره ابذذن الجذذوزي فذذي الضذذعفاء والمتذذروكين (،)2

والذىبي في ديوان الضعفاء(.)3

وقال الذىبي في موضع آخر" :ال أعرفو"(.)4
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالج َم ِحذي ،وافذق أبذو بكذر اإلسذماعيمي معظذم ُّ
النقذاد عمذى
ضعيك َي ْس ِرق حديث أبي خميفذة ُ
تضعيفو ،واهلل أعمى وأعمم.

المصطمحَالثالثَ/منَقالَفيو"َ:كبرَسنوَوضعفَ..وكانَمنَجممةَشيوخَالكوفة"َ .
َّ
باني(َ،)5توفيَسنةَتسعَوثالثمائةَ
نَالوليدَ،أبوَجعفرَالش ْي َّ
بةَب
بنَع ْق ْ
ُ .3م َح َّمدَبنَ ُم َح َّمدَ ُ
وعاشَتسعاًَوثمانينَسنة"(.)6

وض ُعك ..وكان من جممة شيوخ الكوفة"(.)7
 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :كان كبر سنو َ أقوالَالنقادَفيو:ال فيو القول .وكان ثقة
السمطان يختاره ،والقضاة ،وما َق َ
قال الذىبي" :شيخ الكوفةَ ،ك َ
ان ّ
النفع"(.)8
كثير ّ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّثقذة اخذتمط فذذي آخذر عمذره ،وربمذذا أشذار اإلسذماعيمي إلذذى ضذعفو فذي ِكَبذ ِذره فقذط ،ولذم ُي ِشذذر
إلذذى توثيقذذو كمذذا أشذذار الذذذىبي ،وبالتذذالي فذذإن أبذذا بكذذر اإلسذذماعيمي وافذذق الذذذىبي فذذي حكمذذو عمذذى
الراوي قبل اختبلطو ،واهلل أعمى وأعمم.
َّ
) (1ابن ماكوال ،اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمك والمختمك في األسماء والكنى واألنساب (ج.)89 /6
) (2ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)249 /1
) (3الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)114
) (4الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)35 /7
) (5اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)486 /1
) (6انظر :الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)149/7
) (7السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص .)79
) (8الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)149/7
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المصطمحَالرابعَ/منَقالَفيو"َ:مجيول".
()1
ِ
ِ
سـتَممي(َ،)2راويَ
ـحاقَالب ْم َّ
َحمدَبنَإِ ْب َـراىيمَبـنَأ ْ
 .4إِ ْب َراىيمَبنَأ ْ
إس َ
الم ْ
َحمـدَبـنَ َداودَ،أ َُبـوَ ْ
خـي َ ُ

البخاري"َعنَأبيَعبـدَاهللَالفَ َرْبـري(َ،)3تـوفيَسـنةَسـتَوسـبعينَوثالثمائـةَ،كـانَيسـتمميَ
" ُ
()4
ىَفنسبَإليو(َ .)5
الب ْم ِخ َّ
عمىَأبيَبكرَعبدَاهللَبنَ ُم َح َّمدَالطَّ ْر َخاني َ َ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :مجيول"(َ .)6 -أقوالَالنقادَفيو:

()7
ّْ
المتقن ذذين ب ذ َذبْمخ ،ط ذ َّذوك ،وس ذذمع الكثي ذذر ،وخ ذ َّذرج
ق ذذال أب ذذو َذر اليَ ذ َذروي " :ك ذذان م ذذن الثق ذذات ُ
لنفسو معجمًا"(.)8

البْم ِخ ّى :بفتح الباء الموحدة وسكون البلم وفي آخرىا الخاء المعجمة ،ىذه النسبة الذى بمذدة مذن بذبلد خ ارسذان
)َ (1
يقال ليا بمخ ،السمعاني ،األنساب (ج.)303 /2
الم ْسذذتَممي :بضذذم المذذيم وسذذكون السذذين الميممذذة وفذذتح التذذاء المنقوطذذة مذذن فوقيذذا بذذاثنتين ،وسذذكون المذذيم وفذذي
)ُ (2
آخرىا الذبلم ،واخذتص بيذذه النسذبة جماعذة كثيذرة كذانوا يسذتممون لؤلكذابر والعممذاء ،المرجذع السذابق( ،ج/12
.)243

ي [المتذذوفى 320 :ى ذذ]َ ،س ذ ِم َع:
) (3ىذذو :محمذذد ْبذذن يوسذذك ْبذذن مطذذر ْبذذن صذذالح ْبذذن بِ ْشذذر ،أبذذو عبذذد اهلل الفَ َرْبذ ِذر ّ
"الصذحيح" مذذن أَبِذي َع ْبذذد المَّذذو اْل ُب َخ ِ
ي ب ِفرْبذذر فذذي ثذبلث سذذنين( ،المتذذوفى434 :ه) ،الذذىبي ،تذذاريخ اإلسذذبلم
َّ
ذار ّ
(ج ،)375 /7والفَ َرْبرى :بفتح الفاء والراء وسكون الباء المنقوطة بواحدة وبعذدىا راء أخذرى ،ىذذه النسذبة إلذى
فربر ،وىي بمدة مذن بذبلد خ ارسذان ،وقذال السذمعاني :والمشذيور بالنسذبة إلييذا أبذو عبذد اهلل محمذد بذن يوسذك
بن مطر بن صالح ابن بشر الفربري ،راوية كتاب الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخذاري عنذو ،رحذل
إليو الناس وحمموا عنو ىذا الكتاب ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)243 /12
) (4الطَّ ْرَخاني :بفتح الطذاء وسذكون الذراء الميممتذين وفذتح الخذاء المعجمذة ،ىذذه النسذبة إلذى الجذد ،وىذو طرخذان،
وىذذو مشذذيور بيذذذه النسذذبة صذذاحب الجذذامع والمسذذند ،كذذان مذذن العممذذاء الذذذين عن ذوا بطمذذب الحذذديث وكتبذذو
واالجتياد فيو ،وجمع الجموع ،أدرك جماعة من شيوخ البخاري ووالده محمد بذن عمذى الطَّ ْرَخذاني كذان محذدثا
أيضًا ،انظر :المرجع السابق( ،ج.)63 /9
) (5انظر :ابن نقطة ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص.)187
) (6السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
) (7ىو :الحافظ ،اإلمام ،المجود ،العبلمة ،شيخ الحذرم ،أبذو ذر عبذد بذن أحمذد بذن محمذد بذن عبذد اهلل بذن رفيذر
بذذن محمذذد ،المعذذروك ببمذذده :بذذابن السذذماك األنصذذاري ،الخ ارسذذاني ،اليذذروي ،المذذالكي ،صذذاحب التصذذانيك،
الحم ذذوي ،والك ْش ذذمييني ،انظ ذذر :ال ذذذىبي ،س ذذير أع ذذبلم الن ذذببلء
وراوي (الص ذذحيح) ع ذذن الثبلث ذذة :المس ذذتممي ،و َ
(ج.)554 /17
) (8الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)492 /16
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وقال السَّمعاني" :الحافظ ..كان عالماً عارفاً بأحاديث أىل َبْمذخ ومشذايخيم والتذواريخ ،وجمذع
ي عذن أبذى عبذد اهلل ُم َح َّمذد بذن يوسذك الفَ َرْبذري،
عموميم ،وكذان يذروى الصذحيح الجذامع لمبخذار ّ
()1

وكان ُب ْندا ًار

في الحديث"(.)2

وقال َّ
الرحال ،الصَّادق ...لم تبمينذي أخبذاره مفصَّذمة"( ،)3وقذال
الذىبي" :اإلمام ،المحدثَّ ،
ّْ ِ
"م ّْ
حدث ثقة"(.)4
الزْركميُ :

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّال كمذذا قذذال أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي َل َمذذا وثَّقذذو النقذذاد،
ثقذذة؛ لتوثيذذق النقذذاد لذذو ،ولذذو كذذان مجي ذو ً
وبيذذذا يكذذون أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي قذذد خذذالك كذذل النقذذاد فذذي حكمذذو عمذذى ال ذراوي ،واهلل أعمذذى

وأعمم.

وَع َّمــارَ
وىَعنــوَأبــ ََ
اىيمَالص ـائغََ َ،ر
رويَعــنَإبــر
ش ْــيد(َ،)5مــنَأىــلَ َم ُــروَ َ،ي ـ
َّ
ســنَبــنَ ُر َ
ْ
ُ
َ .5
الح َ
ــودَبـــنَ
ــوَْردََ َ،روىَعنـــوََ َ:محمـ َُ
يجَ،ووىـــبَبـــنَالـ ََ
ــنَجـــََر
الحســـينَبـ َُ
َُ
ْ
ــنَحََرْيـــثََ َ،روىَعـــنَ:ابـ ُ
باسَالم َْرََوَِزي(.)6
ََ
ََ
الع

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :مجيول"(.)7 أقوالَالنقادَفيوَ:()8
وىم ،ويحدث بمناكير"(.)9
قال أبو حاتم" :مجيول"  ،وقال العقيمي" :في حديثو ْ

) (1البُ ْندار :بضم الباء الموحدة وسكون النون وفذتح الذدال الميممذة وفذي آخرىذا الذراء ،ىذذه النسذبة الذى مذن يكذون

مكثذ ار مذذن شذذيء يشذذترى منذذو مذن ىذذو أسذذفل منذذو أو أخذذك حذاالً وأقذذل مذذاالً منذذو ثذذم يبيذع مذذا يشذذترى منذذو مذذن

ريره ،وىذه عجمية ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)336 /2

) (2المرجع السابق( ،ج.)244 /12

) (3الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)492 /16
) (4الزركمي ،األعبلم (ج.)29 /1
) (5الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)80
) (6ابن قطموبيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)355 /3
) (7السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
) (8ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)14 /3
) (9العقيمي ،الضعفاء الكبير (ج.)225 /1
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وقال ابن أبي حاتم :عن حذديث رواه الحسذن بذن رشذيد بأنذو يذدل عمذى اإلنكذار( ،)1وذكذره
()2

ف ذذي الثق ذذات ،واب ذذن الج ذذوزي ف ذذي الض ذذعفاء والمت ذذروكين( ،)3وق ذذال ال ذذذىبي" :في ذذو

حب ذذان
اب ذذن ّ
()5
()4
موبيا في الثقات(.)6
ِلين"  ،وقال في موضع آخر" :مجيول"  ،وذكره ابن قُ ْ
ط َ
الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

ضعيكَ،كما قال بعض النقادَ،ولقد خالك أبو بكر اإلسذماعيمي معظذم ُّ
النقذاد فذي القذول بأنذو"
مجيول" ،واهلل أعمى وأعمم.

المصــطمحَالخــامسَ/مــنَقــالَفيــو"َ:ســمعناَمنــوَقــديماًَ،وكــانَإذَذاكَمســتوراًَوكتبــوَصــحاحاًَ،

وانماَأفسدَأمرهَبأخرة"َ .

َالشــج ِ
يَ،الكــوفيَ،تــوفيَ
اعي(َ)8ال َب ْم ِخـ َّ
جاع(َ،)7أبـ
شـ ََ
سـنَبــنَالطّ ّيـب بــنَ ََ
ح ْمـزةَبــنَ ُ
ـوَعمـي ُّ َ
َ .6
الح َ
ّ

سنةَسبعَوثالثمائة(َ ََََََََََََ.)9

 َقـــولَأبـــيَبكـــرَاإلســـماعيميَفيـــو"َ:نح ذذن س ذذمعنا منذذو ق ذذديماً ،وكذذان إذ ذاك مس ذذتو ًار ،وكتب ذذوصحاحاً ،وانما أفسد أمره بأخرة"(.)10

) (1روى _الحسن بن رشيد_ َع ِن ابن جريج عن عطذاءَ ،ع ِذن ابذن عبذاس" :مذن جمذس فذي حذر مكذة سذاعة باعذد
اهلل عنذو جيذنم سذذبعين خريفذاً" المكنذوي ،الجذذرح والتعذديل (ج ،)14/3وقذال ابذذن حجذر :ولذم يذذذكر لذو ابذن أبذذي
حاتم راوياً سوى محمود بن العباس المروزي ،ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)44 /3

) (2ابن حبان ،الثقات (ج.)170 /8

) (3ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)201 /1
) (4انظر :الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)490 /1
) (5الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)80

) (6ابن قطموبيا ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ج.)355 /3
) (7اإلسماعيمي ،المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)601 /2

)ُّ (8
الش َجاعي :بضم الشين المعجمة وفتح الجيم وفذي آخرىذا العذين الميممذة ،ىذذه النسذبة إلذى شذجاع -وىذو اسذم
لجد المنتسب إليو ،السمعاني ،األنساب (ج.)61 /8
) (9الخطيذذب البيذذدادي ،تذذاريخ بيذذداد (ج ،)304 /8الذذذىبي ،لسذذان المي ذزان (ج ،)60 /3الذذذىبي ،سذذير أعذذبلم
النببلء (ج ،)260 /14الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)117 /7
) (10الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)304 /8
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 أقوالَالنقادَفيو:طيَّنَّ :
"كذاب"( ،)1وقال ال َّذدارقطني" :ال يسذاوي شذيئًا ،ألنذو َح َّذدث بمذا لذم يسذمع"( ،)2وقذال
قال ُم َ
الح ْربِ ذ ّي" :كذذان بذذو ضذذعك البصذذر ِفذذي عينيذذو جميع ذاً ،وكذذان ِفذذي أذنيذذو ثقذذل ،وكذذان يسذذمع مذذا يق ذ أر
َ
عميو ،واذا أممى لقنوه ،وكان جيد الحفظ لحديثو"(.)3

ِ
ِ
البْم ِخي وقد عوتب فيو" :مذا ل َمبْم ِخذ ّي مذا سذألتو َع ْذن شذيخ إال
وقال أبو اْل َقاسم بن منيع في َ
أعطذ ذذاني صذ ذذفتو ،وعبلمتذ ذذو ،ومنزلتذ ذذو"( ،)4وقذ ذذال ابذ ذذن زيذ ذذدان(" :)5مذ ذذا ل َمبْم ِخ ذ ذ ّي كتبذ ذذت عنذ ذذو
ِق ْمط اًر(.)6

وقذذال ابذذن َعذ ِذدي" :كذذان لذذو عذذم يقذذال لذذو :الحسذذن بذذن شذذجاع فذذادعى كتبذذو حيذذث وافذذق اسذذمو
أيضذا بأحاديذث سذرقيا"(،)7
اسمو ،أخبرني عبدان بيذا ،وكان عبذدان يحذدث َع ْذن عمذو ،وقذد َح َّذدث ً

ض َرمي فيما بمينذي يكثذر الكذبلم فيذو ويكذبذو ،و أريذت كثيذ اًر
الح ْ
وقال أ َُبو طاىر محمد اْل ُم َع َّدل" :كان َ
()8
َّ
الرحَّال"(.)9
ثَّ ،
"الم َح ّْد ُ
من مشايخنا المتقدمين يوثقونو"  ،وقال الذىبيُ :
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّمذذتيم بالكذذذب؛ ألنذذو كمذذا قذذال الذذدارقطني حذ َّذدث بمذذا لذذم يسذذمع ،وبيذذذا يكذذون حكذذم اإلسذذماعيمي
مخالك لمعظم النقاد ،واهلل أعمى وأعمم.

) (1السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)196
) (2المرجع السابق.

) (3الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)304 /8
) (4المرجع السابق.
) (5المرجع نفسو.
) (6ال ِق ْم ِطذرَ :مذذا تصذان ِفيذ ِو اْلكتذذب وجمعيذا :قمذذاطر ،انظذر :إبذراىيم مصذذطفى وآخذرون ،المعجذذم الوسذذيط (ج/2
.)759
) (7ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)206 /3
) (8الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)304 /8
) (9الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)260 /14
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المصطمحَالسادسَ/منَقالَفيو"َ:مغموزَعميو".
وبــاري(َ،)1روىَعنــوَأ َُبــوَبكــرَاإلســماعيمي(َ،)2وقــالَ:
ةَالجَْر َج ـ َِ
ان
 .7طَََْم َح ـةَبــنَأبــيَطَََْم َح ـ َُ
يَالج َ
ُ
()3
ـانَع ْمــرَاإلســماعيميَ
"حــدثناَطمحــةَســنةَســبعَوثمــانينَومئتــين" َ،وعمّــقَابــنَحجــر"َ:وكـ ُ

حينئذَثمانَسنين؛َألنَمولدهَكانَسنةَتسعَوسبعين(.)5(")4

ذبلء ،وىذو ميمذوز عميذو لذم أخذرج
 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيـو"َ:كتبذت عنذو وأنذا صذيير إم ًعنو فيما َّ
صنفت شيئاً"(.)6
 أقوالَالنقادَفيو:لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد ،وىو من شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي.
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّميموز عميو ،وىو من شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي ،ومن أىل بمده ،واهلل أعمى وأعمم.

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)660 /2
) (2السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)237
) (3المرجع السابق.

) (4أي سنة تسع وسبعين ومائتين.
) (5ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)356 /4
) (6اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)660 /2
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المصطمحَالسابعَ/منَقالَفيو"َ:فيوَنظر".
ِ ()2
َبنَسوي ٍدَأَبوَمسعوٍد ِ
وحجَأيـوبَثـمَرجـعَوركـبَ
ي(ََّ َ،)3
َ،الرْممِ َُّ
الس ْي َبان َُّ
ي
ي(ََّ َ،)1
َالح ْم َي ِر َّ
َّ
 .8أَي ُّْو ُ
ب ُ َُ ْ ُ َ ْ ُْ

الرممـةَغـرقَ،وذلـكَفـيَسـنةَثـالثَوتسـعينَومائـة(َ،)4وقيـلَسـنةَ
البحرَفمماَأشـرفَعمـىَ َّ
اثنتينَومائتين(.)5

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :فيو نظر"(.)6 أقوالَالنقادَفيو:وثّقذو مسذممة بذن قاسذم( ،)7وذكذره ابذن حبذان فذي الثقذات( ،)8وقذال عنذو" :كذان رديء الحفذذظ

يتقى حديثو من روايذة ابنذو محمذد بذن أيذوب عنذو؛ ألن أخبذاره إذا سذيرت مذن ريذر روايذة ابنذو عنذو
وجد أكثرىا مستقيمة".
وأما قول ابن حبان فقد تعقبو الذىبي ،وابن حجر؛ فقال الذىبي" :والعجذب مذن ابذن حبذان

ذكره في الثقات فمم يصنع جيداً ،وقال أيضذاً" :رديء الحفذظ"( ،)9وقذال ابذن حجذر" :وقذد ط َّذول ابذن

عدي ترجمتو وأورد لو جممة مناكير من رير رواية ابنو ال كما زعم ابن حبان"(.)10

) (1ال ِح ْمَي ِرى :بكسر الحاء الميممة وسكون الميم وفذتح اليذاء المنقوطذة بنقطتذين مذن تحتيذا وكسذر الذراء الميممذة،
ىذه النسبة إلى حمير وىي من أصول القبائل ،نزلت أقصى اليمن ،السمعاني ،األنساب (ج.)264 /4
الس ْيبانى :بفتح السين الميممة وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتيا وبعدىا باء منقوطة بواحدة وفي
)َّ (2
آخرىا نون بعد األلك ،ىذه النسبة إلى سيبان وىو بطن من حمير ،المرجع السابق( ،ج.)332 /7

الرْممى :بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرىا البلم ،ىذه النسبة إلى بمدة من ببلد فمسطين وىي قصبتيا يقال
)َ (3
ليا الرممة ،كان بيا جماعة من العمماء والصمحاء ،وكان بيا الرباط لممسممين ،وكان يسكنيا جماعة من
العمماء الصالحين لممرابطة بيا ،المرجع نفسو( ،ج.)169 /6

) (4المرجع نفسو( ،ج.)170 /6
) (5ابن حجر ،تقريب التيذيب (ج.)118/1
) (6ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)406 /1
) (7ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)335/2
) (8ابن حبان ،الثقات (ج.)125 /8
) (9الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)287 /1
) (10ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)406 /1
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وقذذال الخميمذذي" :صذذالح الحذذديث ،روى عنذذو الكبذذار ،لذذم يرض ذوا حفظذذو ،ريذذر متفذذق عميذذو"(،)1
وقذذال الح ذ ِ
اك ُم َّ
الن ْي َس ذ ُابوري" :أيذذوب ممذذن لذذم َي ْحذذتَ َّج بذذوَإال أنذذو مذذن أجمذذة مشذذائخ الشذذام"( ،)2وقذذال فذذي
َ
()3
موضع آخر" :ليس بالقوي عندىم" .
()6
()5
()4
"لين الحديث"(.)7
وقال البخاري  ،وابن ُيونس " :تَكمموا فيو"  ،وقال أبو حاتمّ :

()11
()10
الق ْي َس ذ ذراني(،)12
وض ذ ذ َّعفو أحمذ ذذد بذ ذذن َح ْنبذ ذذل( ،)8وأبذ ذذو داود( ،)9و َّ
الس ذ ذاجي  ،وابذ ذذن َق ذ ذانِع  ،وابذ ذذن َ
َ
()15
)
14
(
)
13
(
والدارقطني  ،والييثَ ِمي  ،و ِ
ى ،
َْ
ُ
البوصير ّ

وقذذال الذذدارقطني فذذي موضذذع آخذذر" :يعتبذذر بذذو"( ،)16وقذذال أيضذًا: :لذذيس بشذذيء"( ،)17وقذذال

مرة" :ضعفوه"(.)18
َّ

) (1الخميمي ،اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث (ج.)419 /1
الحا ِك ُم َّ
الن ْي َس ُابوري ،المستدرك عمى الصحيحين (ج.)626 /1
) (2انظرَ :
) (3ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)335 /2
) (4انظر :البخاري ،التاريخ الكبير (ج.)417 /1

ي ،الحذافظُ المذؤرُخ ،ولذد سذنة  ،281وتذوفي سذنة ،347
ذدفي ،المصذر ُّ
ذونس ،الص ُّ
) (5عبد الذرحمن ب ُذن أحم َذد ب ِذن ي َ
لو كبلم في الجرح والتعديل؛ يدل عمى تبصره بالرجال ،ومعرفتو بالعمذل ،وكذان إمامذاً فذي عمذم التذاريخ ،عمذل
لمصر تاريخين ،ال ِقَّنوجي ،التاج المكمل من جواىر ماثر الطراز اآلخر واألول (ص.)151
) (6ابن يونس ،تاريخ ابن يونس المصرى (ج.)43 /2
) (7ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)250 /2
) (8ابن عدي ،الكامل (ج.)23/2
) (9أبو داود ،السنن (ج.)331/4
) (10ميمطاي ،اكمال تيذيب الكمال (ج ،)335/2ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)46/1
) (11ميمطاي ،اكمال تيذيب الكمال (ج.)335/2
) (12ابن القيسراني ،ذخيرة الحفاظ (ج.)257/1

) (13الدارقطني ،الضعفاء والمتروكون (ج.)131/3
) (14الييثمي ،مجمع الزوائد (ج.)264/1
وصذذيرى ،إتحذذاك الخيذ ذرة المي ذرة بزوائذذد المس ذذانيد العش ذرة (ج ،)43/8و ُ ِ
الب ِ
ى :بض ذذم البذذاء الموح ذذدة
)ُ (15
البوصذذير ّ
ّ
بعدىا الواو والصاد الميممة المكسورة بعدىا اليذاء آخذر الحذروك وفذي آخرىذا الذراء ،ىذذه النسذبة الذى بوصذير
وىي بمدة بصعيد مصر ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)361 /2
) (16الدارقطني ،سؤاالت البرقاني (ص.)58
) (17ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)250 /2
) (18الدارقطني ،سؤاالت البرقاني (ص.)58
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وزاد الييثمي" :اليحتج بذو" ،وزاد فذي موضذع ريذره" :يسذرق الحذديث"( ،)1وقذال البوصذيري
في موضع آخر :متفق عمى تضعيفو"( ،)2وقال اب ُذن َع ِذدي :لذو حذديث صذالح عذن شذيوخ معذروفين
ويقع في حديثو ما يوافق الثقات عميو وما ال يوافقونو عميو ويكتب حديثو في جممة الضعفاء"(.)3
وذكره في الضعفاء العقيمي( ،)4وابن شاىين( ،)5وأبو العرب( ،)6وابن الجوزي(.)7
وقذ ذذال اب ذ ذذن شذ ذذاىين" :ل ذ ذذيس بشذ ذذيء"( ،)8وق ذ ذذال الجوزجذ ذذاني" :واى ذ ذذي الحذ ذذديث وى ذ ذذو بع ذ ذذد

متماسك"( ،)9وقال النسائي" :ليس بثقة"( ،)10وقال ابن المبارك" :ارم بو"(.)11

()12
ِ
ذيء
وقذال ابذن معذين" :لذيس بشذيء ،يسذرق األحاديذث"  ،وقذال فذي موضذع آخذرُ " :س َذوْيد َل ْذي َس ب َشذ ْ
ذك
ذال َحذذدثنِي أُولَئِ ذ َ
َح ِاديذذث ثذ َّذم َقذ َ
َح ِاديذذث َقذ َ
ذال أىذذل الرممذذة حذ َّذدث َعذذن بذذن اْل ُمَبذذارك بِأ َ
ذان َي ُسذذوق ْاأل َ
َكذ َ
ُّ
الش ُيوخ الَّذين حدث َع ْنيُم بن اْل ُمَبارك

عذذنيم"( ،)13وقذذال فذذي موضذذع آخذذر" :كذذان يقمذذب حذذديث ابذذن المبذذارك ،والحذذديث الذذذي يأخذذذه مذذن
مش ذذايخو ،وينس ذذب ذل ذذك كم ذذو إل ذذى نفس ذذو"( ،)14وق ذذال" :ك ذذان ي ذذدعي أحادي ذذث الن ذذاس"( ،)15وق ذذال اب ذذن

الممقن" :ضعيك"(.)16
ُ

) (1الييثمي ،مجمع الزوائد (ج.)264/1
) (2البوصيري ،مصباح الزجاجة (ج.)14/2
) (3ابن عدي ،الكامل (ج.)28/2
) (4العقيمي ،الضعفاء الكبير (ج.)113/1
) (5ابن شاىين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص)51
) (6ميمطاي ،إكمال تيذيب التيذيب (ج.)335/2
) (7ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)130/1
) (8ابن شاىين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص.)51
الرجال (ص.)266
) (9الجوزجاني ،أحوال ّْ

) (10النسائي ،الضعفاء والمتروكون (ص.)16
) (11الترمذي ،العمل الصيير (ص.)739
) (12ابن معين ،تاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص.)68
) (13ابن معين ،تاريخ ابن معين -رواية الدوري (ج.)451 /4
) (14ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)250/2
) (15ابن عدي ،الكامل (ج)23/2
) (16الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)142/8
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الرممَ ذذة ..ك ذذان سذ ذذيء الحف ذذظ ّْلينذ ذاً"( ،)1وقذذذال ف ذذي موض ذذع آخذ ذذر:
وق ذذال ال ذذذىبيُ " :محذ ذ ّْذدث َّ

"معروك ضعفو أحمد بن حنبل"( ،)2وقال ابن حجر" :صدوق يخطئ"( ،)3وقذال فذي موضذع آخذر:

"ضعيك"( ،)4وقال أيضًا" :مختمك فيو"(.)5
الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

ضعيك ،ولقد وافق أبو بكر اإلسماعيمي كل النقاد عمى تضعيفو ،واهلل أعمى وأعمم.

أخ ُبره"َ .
المصطمحَالثامنَ/منَقالَفيو"َ:فيَالق ْم َِ
لستَ ْ
بَمنوَشيءَ ْ

ـجَخمســينَ
ـوفيَاألعــورَ،حـ ََّ
ي(َ)7ال ُكـ َُّ
ـي(ْ َ)6األ ْوِد َّ
ســنَالطّ ِريقـ َّ
َ .9عمِـ َّ
ـيَ ْبــنَالمنــذرَبــنَزيــدَأ َُبــوَا ْل َح َ
ِ
األولَســــنةَســــتََوخمســــين(َ،)8مــــنَالعاشــــرةَمــــاتَســــنةَســــتَ
ّ
ـــوفّيَفــــيَربيــــعَ ّ
حجــــةَ،تُـ ُ
وخمسين(.)9
أخ ُبره"(.)10
لست ْ
 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:في القْم ِب منو شيء ْ أقوالَالنقادَفيو:()12

ذكره ابن حبَّان( ،)11وابن شاىين

في الثقات.

) (1الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج/9ص.)431،430
) (2الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)42
) (3ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)118
) (4ابن حجر ،فتح الباري (ج.)385/9
) (5ابن حجر ،التمخيص الحبير (ج.)513/3
) (6الطَّ ِري ِقي :قيل لو الطَّ ِري ِقي؛ كأنو ُولِد في الطريق ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)74 /9
) (7األ ًْودي :بفذذتح األلذذك وسذذكون ال ذواو وفذذي آخرىذذا الذذدال الميممذذة ،ىذذذه النسذذبة الذذى أود بذذن صذذعب بذذن سذذعد
العشيرة من َم ْنحج ،انظر :المرجع السابق( ،ج.)385 /1
) (8الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)131 /6
) (9ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)405
) (10ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)386 /7
) (11ابن حبان ،الثقات (ج.)474 /8
) (12ابن شاىين ،تاريخ أسماء الثقات (ص.)196
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وقذال النسذذائي" :شذذيعي محذض ثقذذة"( ،)1وقذذال ابذذن أبذي حذذاتم" :سذذمعت منذو مذذع أبذذي وىذذو

ثقة صدوق ..ومحمو الصدق"( ،)2وقال ْابن نمير" :ثقة صدوق"(.)3

طنِ ُّي" :ال بذذأس بذذو"( ،)4وكذذذا قذذال مسذذممة بذذن قاسذذم وزاد" :كذذوفي البذذأس بذذو
َوَقذذال الذ َّذد َارقُ ْ
وكان يتشيع"(.)5
وقال ابن حجر" :صدوق يتشيع"( ،)6وقال السمعاني" :من أئمة الكوفة"(.)7
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّالنقاد لذو ،وبيذذا قذد خذالك أبذو بكذر اإلسذماعيمي معظذم ُّ
ثقة؛ لتوثيق معظم ُّ
النقذاد فذي الحكذم عمذى
الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
َّ
صـحفَ
المصطمحَالتاسعَ/منَقالَفيو"َ:
لَأتيموَفيَقصدَالكـذبَ،ولكنـوَخبيـثَالتـدليسَ،وم ِّ
ُ

أيضاًَ،أوَقالَ:كثيرَالَتَّصحيف".

ِِ
ـافظَابـنَالبا َغ ْن ِـديَ،تـوفيَ
َالح
ميمانَب
نَس
محمدَب
.10
ْ
ْ
ْ
َ
رَالواسط ّي َ
َ
نَالحارثَ،أبوَب ْك َ
نَمحمدَب ُ
سنةَاثناَعشرَوثالثمائة"(.)8

 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:ال أتيمو في قصد الكذب ،ولكنو خبيث التدليس،وم ّْ
صحك( )9أيضًا ،أو قال :كثير التَّصحيك"(.)10
ُ

) (1النسائي ،مشيخة النسائي (ص.)93
) (2ابن ابي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)206 /6
) (3ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)386 /7
) (4السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص .)218
) (5ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)378 /9
) (6ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)405
) (7السمعاني ،األنساب (ج.)74 /9
) (8الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج)257 /7
) )9التصحيك  :ىو تيير الكممة إلى كممة ريرىا بسبب تشابو في صورتييما  ،وىو اليالب  ،أو بسبب آخر
ّْ
المصحك  :ىو من يقع منو التصحيك ،المرجع نفسو،
ريره .سبلمة ،لسان المحدثين (ج ،)328 /2و
(ج.)124 /5
) )10الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343 /4
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 أقوالَالنقادَفيوَ:قذذال ابذذن أبذذي خيثمذذة(" :)1ثقذذة كثيذذر الحذذديث لذذو كذذان بالموصذذل لخذذرجتم إليذذو ،ولكنذذو يتطذذرح

عميكم وال تريدونو"(،)2

ِ
وكان ابن الب َ ِ
ي
وسذى َ
َ
الج ْذوِز ّ
ار ْندي عنذد ْإبذراىيم بذن ُم َ
تسخر بذي ،أنذت أكثذر حذديثاً منذي وأعذرك وأحفذظ لمحذديث" ،فقذال لذو :قذد حبذب إلذى ىذذا الحذديث،
صذذمَّى المَّذذوُ َعمَ ْيذ ِذو َو َسذذمَّ َم فذذي النذذوم فمذذم أقذذل لذذو ادع اهلل لذذي ،وقمذذت لذذو :يذذا
فحسذذبك أنذذي أريذذت النبذذي َ
رسول اهلل أيما أثبت في الحديث منصور أو األعمش فقال لي :منصور"(.)4
()3

ينتقذي عميذو  :فقذال إبذراىيم لذو" :ىذو ذا

()6
()5
ذدي ،فذذأخرج إلينذذا
وقذال أبذو َع ْمذذرو ّا
وع ْبذذد المَّذو ْبذذن ُمظذذاىر َعمَذى َ
ذبي  :دخمذذت أََنذذا َ
البار ْنذ ّ
الرس ّ
أررقذو ،وأُخذرج
من تخريجو ،فقال لَوُ ابن ُمظَاىر :يذا أبذا َب ْكذر ،اقبذل نصذيحتي وادفذع إل َّ
ذي تخريجذك ّ
لك ما تصير ِ
ذال لذي ابذن ُمظَذاىر :ىذذا َال يكذذب ،ولكنذو شذره ،يقذول
بو أبا َب ْكر ْبن أَبِي َش ْذيبة ،ث ّذم قَ َ
فيما لم يسمعو :أخبرنا .وقال ابن مظاىر" :ىذذا رجذل ال يكذذب ولكذن يحممذو الشذره عمذى أن يقذول:

حذدثنا ،ووجذدت فذي كتبذو مواضذع :ذكذره فذبلن ،وفذذي كتذابي عذن فذبلن ،ثذم يقذول :أخبرنذا"( ،)7وقذذال

َى َوازي" :لم يزل معروفا بالطمب"(.)8
َع ْب َدان األ ْ

ذال ْابذذن عذذدي" :ولمبارنذذدي أَ ْشذذياء ْأنكذذرت عَم ْي ذ ِذو مذذن ْاأل ِ
ذان مدلس ذًا ُيذ َذدلس عم ذذى
وقذ َ
َحاديذذثَ ،و َكذ َ
َ
َ
َ
ألوانَ ،وأ َْر ُجو أَنو َال يتَ َع َّمد اْل َك ِذب"(. )9

) (1ىو :محمد بن أحمد بن أبي َخ ْيثَمذة ُزَى ْيذر بذن حذرب .الحذافظ أبذو عبذد اهلل ابذن الحذافظ أبذي بكذر ابذن الحذافظ
َّ
دادي[ ،المتوفى300 :ه] ،الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)1011 /6
الب ْي ُّ
ثم َ
ائي ّ
أبي َخ ْيثَ َمة الن َس ّ
) )2الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343 /4

ي ،أبو إسحاق التُّ ِ
ي[ .المتوفى 303 :ىذ] ،الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)63 /7
وز ّ
) (3إبراىيم بن موسى اْل َج ْوز ّ
) (4انظر :الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343 /4
) (5عتبذذة بذذن يقظذذان ال ارسذذبي أبذذو عمذذرو ويقذذال أبذذو زحذذارة بفذذتح ال ذزاي وتشذذديد الميممذذة البصذذري ضذذعيك مذذن
السادسة ،ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)381
) (6عبذذد اهلل بذذن م َ ِ
ذبياني الحذذافظ[ .المتذذوفى 304 :ى ذذ] ،الذذذىبي ،تذذاريخ اإلسذذبلم (ج/7
ُ
ظذذاىر ،أبذذو محمذذد األصذ ّ
.)80
) )7الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343/4
) (8المرجع السابق.
) )9ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ()564 /7
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ال َّ
طنِ ُّي" :ىو مخمّْطُ ،م َدلّْس ،يكتب الحديث عن بعض من حضذره مذن أصذحابو ،ثذم
الد َارقُ ْ
َوقَ َ
يسذذقط بينذذو وبذذين شذذيخو ثبلثذذة ،وىذذو كثيذذر الخطذذأ ،حذذدثنا عنذذو عنذذد بعضذذيم :حذذدثنا فذذبلن ،وعنذذد

آخذذر :ذك ذذر ف ذذبلن ،وعن ذذد آخ ذذر :بينذذو وب ذذين ش ذذيخو رج ذذل( .)1وق ذذال فذذي موض ذذع آخ ذذر" :ك ذذان كثي ذذر
التدليس يحدث بما لم يسمع وربما سرق"(.)2

وقال أبو ِ
القاسم البلَّلكائي(" :)3يذكر أن البارندي كان يسذرد الحذديث مذن ح ْف ِظذو َك ْسذرد الذتّبلوة
السريعة حتّى تسقط عمامتو"(. )4
ذان يخمذط ويذدلس ،وىذو أحفذظ
مي :سألت أحمذد ْبذن َع ْبذدان َع ِذن َ
ذدي ،فقذالَ " :ك َ
البار ْن ّ
وقال الس ْ
َّي ّ
من أَبِي َب ْكر ْبن أَبِي داود"(. )5
ص ذذار البعي ذذدة ،وعن ذذى ب ذذو
األم َ
وق ذذال الخطي ذذب البي ذذدادي" :ك ذذان كثي ذذر الح ذذديث رح ذذل في ذذو إل ذذى ْ
العناية العظيمة ،وأخذ عن الحفاظ واألئمة ..وكان فيماً حافظاً عارفذاً ،وبمينذي أن عامذة مذا ح َّذدث
ار ْنذ ِذدي مذذا ُيعذذاب بذذو سذذوى التذذدليس ،و أريذذت
الب َ
بذذو كذذان يرويذذو مذذن حفظذذو ...ويثبذذت مذذن أمذذر ابذذن َ
كافة شيوخنا يحتجون بحديثو ويخرجونو في الصحيح"(.)6
وذكره ابن الجوزي في ُّ
الضعفاء والمتروكون( ،)7وقال ابن عساكر" :الحافظ"(َ .)8
المعمر..ك ذذان مدلسذ ذاً وفي ذذو ش ذذيء ..ص ذذدوق ،م ذذن بح ذذور الح ذذديث(،)9
وق ذذال ال ذ َّذذىبي" :الح ذذافظ
ّْ

وقال في موضع آخر" :الحافظ"(.)10

) )1السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص.)284
) )2الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343/4
ي ،أبذو القاسذم البللكذائي :حذافظ لمحذديث ،مذن فقيذاء الشذافعية.
) (3ىبة اهلل بن الحسن بذن منصذور الطبذري الذراز ّ
من أىل طبرستان .استوطن بيداد .وخرج في آخر أيامو إلى الذدينور :فمذات بيذا كيذبلً( ،المتذوفى 418ىذذ).
انظر :الزركمي ،األعبلم (ج)71 /8

) )4الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343/4
) )5المرجع السابق.
) )6المرجع نفسو.
) )7ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)97 /3
) (8ابن عساكر ،تاريخ دمشق (ج.)166 /55
) )9الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)27 /4
) (10الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)257 /7
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وقال ابن حجر" :الحافظ...مشيور بالتَّدليس مع الصدق واألمانة"

()1

خالصةَالقولَفيَالراوي:
َّ
وتدليسو من الثالثة ،ولقد وافق أبو بكر اإلسماعيمي معظم ُّ
النقاد عمى
صدوق ،مدلّْس
ُ
تدليسو ،واهلل أعمى وأعمم.

الرواةَالذينَجرحيمَبألفاظَتدلَعمىَالضعفَالشديد َ
المطمبَالثانيّ َ:
المصطمحَاألولَ/منَقالَفيو"َ:منكرَالحديث"َ .

.11

()3
ِ
ِ
محمدَبنَعمِ
سـوَم َّحمـدَ
َ،وىـوَ َن ْف
خضِّـب
ي(ََُ،)2ي ََ
ص ِـر َّ
َ
السـمم ّي َ
َ
َُ
َالب ْ
يَبـنَالولِيـدَبـنَ َعمـيَ ّ
َ
ُ

الولِ
يدَبنَعمي(.)4
َ
بنَ َ

 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :منكر الحديث"(.)5 أقوالَالنقادَفيو:ذكذره ابذذن حبذذان فذذي الثقذذات ( ،)6والذذذىبي فذذي ديذوان ُّ
الضذعفاء( ،)7وقذذال فذذي موضذذع آخذذر:
الضذب مذن طريقذو بإسذناد نظيذك ،ثذم قذال البييقذىِ :
"روى أبذو بكذر البييقذى حذديث َّ
الح ْمذل فيذذو
عمى السَّممي ىذا ،قمت :صدق واهلل البييقى ،فإنو خبر باطل"(.)8

) )1ابن حجر ،تعريك أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص ،)44وتدليسو من المرتبة الثالثة.
ِ
ص َذرة وشذيرتيا
ي :بِفَذتْح اْلَبذاء اْل ُم َوح َذدة َو ُسذ ُكون َّ
ّْس َذبة إِلَذى اْلَب ْ
الصذاد اْل ُم ْيممَذة َوِفذي آخرَىذا ال َّذراء َ -ىذذه الن ْ
ص ِذر ّ
) (2اْلَب ْ
خبل َفذة عمذر بذن اْلخطذاب ر ِ
ضذي اهلل َع ْنيُ َمذا سذنة سذبع عش َذرة َولذم
زوان ِفي َ
تيني َعن ذكرَىا بناىا َ
َ
عتبة بن َر َ
يعبد بأرضيا صنم ،انظر :ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب (ج.)158 /1

) (3اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)458 /1
) (4ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)292 /5
) (5اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)458 /1
) (6ابن حبان ،الثقات(ج.)432 /7
) (7الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)367
) (8الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)651 /3
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الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّمنكذر الحذذديث ،ولقذذد وافذذق أبذذو بكذذر اإلسذماعيمي معظذذم ُّ
النقذذاد فذذي تجريحذذو لمذراوي ،واهلل أعمذذى
وأعمم.
()2
دَالم َو ِ
س ـينَاَلُ ِّ
ـنَعبــدَ
ىَعــنَ َ:عبــدَاهللَبـ ََ
َُ
ص ـمي(َ)1أبـ
نَم ََ
ج ََم ْي ـعَ ِب ـ َُ
َُ .12
متوك ـل َ َ،رَو َ
ح َّم ـ ََ ْ
ـوَالح َ
ِ
عجمَأساميَشيوخو(.)3
ماعيميَفيَ ُم
إلس َِ
وَبكرَا َْ
أبيَخ َد َِ
الصمدَبنَ
ََّ
اشَ َ،وروىَعنوَ:أ َُب َ
َ

 -قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :منكر الحديث"(.)4

 أقوالَالنقادَفيو:َ لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد ،وبيذا يكون اإلمذام أبذو بكذر اإلسذماعيمي قذد تفذرد فذي الحكذم
عمى الراويَ .

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّىذو منكذر الحذديث كمذا قذال أبذو بكذر اإلسذماعيمي ،فيذو مذن شذيوخو وىذو أعمذم بذو ،واهلل أعمذذى
وأعمم.
َّ
صَِري(َ،)6روىَعـنَ:أبـيَ َعمِـيَ
الب َْ
المُّ َْؤلؤي(ََ َ،)5
رَ،أبوَم َح َّمدَ َ
ض
عََبَْيدَاهللَبنَمحمدَ
َُ .13
بنَالن ْ
ُ
اىيمَبــــنَإســــم ِ
َحمــــدَبــــنَ ْإبــــر ِ
اعيلَ
ســــنَبــــنَ َعمِــــيَ ُّ
َ
الح َ
ْ َ
َ
الصــــوريَ،روىَعنــــوَ:أ َُبــــوَ َب ْكــــرَأ ْ َ
اإلسماعيمي(َ .)7
الح ِديث"(.)8
"م ْن َكر َ
َ -قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيوُ :

) (1المو ِ
صمي :بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد الميممة وفي آخرىا البلم ،ىذه النسبة إلذى الموصذل ،وىذي
َْ
مذذن بذذبلد الجزي ذرة ،وانمذذا قيذذل لببلدىذذا الجزي ذرة؛ ألنيذذا بذذين الدجمذذة والف ذرات ،خذذرج منيذذا جماعذذة مذذن العممذذاء
واألئمة من كل جنس ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)481 /12

) (2اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)595 /2
) (3ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)486 /2
) (4اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج)595 /2
) (5المرجع السابق.
) (6الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)15 /3
) (7حاتم العوني ،ذيل لسان الميزان (ص.)121
) (8اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)700 /2
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 أقوالَالنقادَفيو:لم أقك عمى أقوال أخذرى لمنقذاد ،وبيذذا يكذون اإلمذام أبذو بكذر اإلسذماعيمي قذد تفذرد فذي الحكذم
عمى الراوي.
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّمنكذر الحذذديث ،وىذو مذذن شذيوخ اإلمذذام أبذذي بكذر اإلسذذماعيمي ،لذذا قمذذت مثمذو "منكذذر الحذذديث"،
فيو أعمم بحال شيخو ،واهلل أعمى وأعمم.

المصطمحَالثانيَ/منَقالَفييم"َ:لمَيكنَبشيء""َ،ليسَبشيء""َ،لشيء""َ،ليسَمنَ

الحديثَبذاك""َ،لمَيكنَمنَالحديثَبذاك""َ،ليسَمنَأىلَالحديث"َ .
.14

ي(.)2
دَبنَإبراىيمَ،أ َُبوَمعاذَال ُخ ْمري(َ،)1ا ْل ُج ْر َج ِان َِّ
َح َم ْ
أْ

 َََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :لم يكن بشيء"(.)3 أقوالَالنقادَفيو:لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد.
الراوي:
 -خالصةَالقولَفيَ َّ

لم يكن بشيء ،وىو من شذيوخ أبذي بكذر اإلسذماعيمي ،وىذو مذن أىذل بمذده ُج ْر َجذان ،واهلل أعمذى
وأعمم.
نَ ْبــنَيعمــىَ ْبــنَ ُم َممَّــكَ،أ َُبــوَ
َح َمــدَ ْبــنَ ُم َح َّمــدَ ْبــنَالفضــلَ ْبــنَعبيــدَالمَّــوَ ْبــنَ َع ْبــدَالـ َّـر ْح َم َِ
 .15أ ْ
العباسَ،ويقالَلـوْ َ:ابـنَماممـكَا ْلجرج ِ
ـان ّيَ،وىـوَنفسـوَأحمـدَبـنَ ُم َممَّـك(َ،)4مـاتَفـيَحـدودَ
ُْ َ

الخ ْمذذرى :بضذذم الخذذاء المنقوطذذة وسذذكون المذذيم وفذذي آخرىذذا راء ميممذذة ،ىذذذه النسذذبة إلذذى الخمذذر ،وىذذي جمذذع
)ُ (1
خمار ،وىو شيء ،تجعمو النساء عمى رؤوسين يقال لو المقنعة ،انظر :السمعاني ،األنساب (ج.)194 /5
) (2السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)87
) (3انظر :اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)386 /1
) (4ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)644 /1
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()1
ـنَمح َّمــدَبـنَعبــدَالمــؤمنَا ْلجرج ِ
ـان ّيَ،وعمــارَ ْبــنَرجـاءَ،وعيســىَ ْبــنَ
الثالثمائـة  ،روىَ َعـ َْ ُ َ ْ َ ْ
ُْ َ

ُم َح َّمدَ،وجماعة"(.)2

 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :ليس بشيء"(َ،)3وقيل"َ:ال شيء"(َ .)4 أقوالَالنقادَفيو:()6

ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين( ،)5والذىبي

في ديوان الضعفاء.

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّلذذيس بشذذيء ،وافذذق أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي كذ َّذل النقذذاد عمذذى تضذذعيفو ،وىذذو مذذن شذذيوخ أبذذي
بكر اإلسماعيمي ،وأىل بمده ُج ْر َجان ،واهلل أعمى وأعمم.

()7
روىَعـنَو ْىـبَ
ََ
ي(َ،)8
صـَِر َّ
َِ
ََ
يلَبنَع
نَس ََي
حمدََِب َُ
ح ََّمدَبنََأَ َْ
َُ .16م ََ
المـ ََؤَِّدبَاَْلََب ْ
ميَبنَم ْيـََرانَ ُ َ،
بنَبَِقَّيةَ،وروىَعنوَأبوَبكرَاإلسماعيميَفيَمعجمو(.)2()1
ََ

) (1الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)9

) (2انظذذر :السذذيمي ،تذذاريخ جرجذذان (ص ،) 75واإلسذذماعيمي ،معجذذم أسذذامي شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي (ج/1
.)379
) (3انظر :الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)9
) (4انظر :السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)75
) (5ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)88 /1
) (6ذكره الذىبي في ديوان الضعفاء (ص ،)9ونقل قول أبو بكر اإلسماعيمي فيو" :ليس بشيء".
) (7اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)426 /1
) (8ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج ،)567 /7ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)519 /6
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ََََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :ليس بذاك"( ،)3وقال في موضع آخر" :منكر جداً"(َ .)4
 أقوالَالنقادَفيو:ِ
الح ِديث"( ،)5وقال ابذن عذدي" :كتبنذا عنذو
الرازي" :كتبت َعنوَُ ،و ُى َو م َّمن يضع َ
قال أبو زرعة ّ
بالبصرةَ ،وىو ممن يضع الحديث متناً واسذناداًَ ،وىذو يسذرق حذديث الضذعاك يمزقيذا َعَمذى قذوم

ثقات"( ،)6وقال في موضع عنو" :كذاب"(.)7

()8
يك ِج ِّدا"(.)9
"ض ِع ٌ
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين  ،وقال الييثميَ :

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّمتذذروك ،وى ذذذا مواف ذذق لم ذذا قال ذذو أب ذذو بك ذذر اإلس ذذماعيمي "منك ذذر الح ذذديث" ،ولق ذذد واف ذذق أب ذذو بك ذذر
اإلسماعيمي بعض النقاد عمى تضعيك الراوي ،واهلل أعمى وأعمم.
.17

()1
َ،رَوىَ َعـنَ َعبـدَالـرحمنَبـنَالوليـدَ،
رجـاني
ـح ََ
نَ ْب َِ
س ْـي َِ
نَ ْب َُ
الر ْح َم َِ
َع ْبَُدَ َّ
الج َ
اقَ ُ
سَ
ـنَإِ ْ
نَا ْل ُح َ
َ

وروىَعنوَ:اإلسماعيميَفيَمعجمو(.)2

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)519 /6

ِ
ذدثنا ُس َذريج بذن
ي قذال َح َ
) (2قال ابن العجمي ،الكشك الحثيث (ص :)215أن ُم َح َّمداً بن أ ْ
َحمد بن ُسذ ْفَيان التّْْرِمذذ ّ
ضذي اهلل َعنذوُ قذال :قَالَذت فَ ِ
َعمذش َعذن أبذي صذالح َعذن أبذي ىُرْيذرة ر ِ
اط َمذة
َ
َ َ َ
يُونُس ثََنا أَبُو َح ْفذص ْاألََّبذار ثََنذا ْاأل ْ َ
َّ
ِ
ِ
ذين أَن اهلل اطمذع
مي َوىُ َو فَقير َال َمذال لَذوُ قَذا َل َيذا فَاط َمذة إِال ْترض َ
َرضي اهلل َع ْنيَا َيا َر ُسول اهلل زوجتني من َع ّ
إِلَى أىل األَرض فَا ْختَار رجمَ ْي ِن أَحدىما أَبوك و ْاآلخر بعمك ،قَا َل َّ
ضوع عمى ُس َذريج ْانتيذى ذكذر
الذ َىبِ ّي بل َم ْو ُ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ّْ
ذال َولَ َعمذذو اْلَبذذاىم ّي روى َعذذن ُسذ َذريج بذذن
الذ َّذذ َىبِ ّي ِفذذي م َا
ي قَذ َ
يزنذذو أَن ُم َح َّمذذد بذذن أ ْ
َحمذذد بذذن ُسذ ْفَيان أََبذذا بكذذر الت ْرمذذذ ّ
َّ
َحمد بن ُسيَْيل.
الح ِديث والباىمي ُى َو ُم َح َّمد بن أ ْ
ُي ُ
ضوعا ُى َو اْل ُمتَّيم بِ ِو الظا ِىر أَنو أ ََر َاد َى َذا َ
ونس َح ِديثا َم ْو ُ
) (3اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)426 /1
) (4السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)121
) (5ابن العجمي ،الكشك الحثيث (ص.)215
) (6ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)567 /7
) (7المرجع السابق( ،ج.)568 /7
) (8ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)38 /3
) (9الييثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ج.)40 /7
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 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :لم يكن بذاك"(.)3 أقوالَالنقادَفيو:َلم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد ،وبيذا يكون اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي قد تفرد في الحكم
عمى الراويَ .
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّلم يكذن بذذاك ،كمذا قذال أبذو بكذر اإلسذماعيمي؛ فذالراوي مذن شذيوخو ،وىذو أعمذم بذو ،واهلل أعمذى

وأعمم.

.18

مح َّمدَ ِبنَأَحمدَبنَالحسنَ،أبوَجعفرَالو ِ
اس ِطي(.)4
ْ
َُ
ُ َْ
َ
َ َ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :لم يكن بذاك"(.)5 -أقوالَالنقادَفيو:

َ لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد ،وبيذا يكون اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي قد تفرد في الحكم
عمى الراويَ .

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّلم يكن بذاك ،لقول أبي بكر اإلسماعيمي فيو ،وىو أحد شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي،
وىو أعمم بحال شيخو ،واهلل أعمى وأعمم.
()6
يَ،ومــنَولــدَ
المفسـ َُ
يَ
ـرَالمـ َْرََوَِز َّ
ِّ
رَبجَْر َجـان َاألنصــار ّ
 .19محمــدَبــنَعمــيَبــنَســيلَأبــوَبكـ َ
يـلَ،وقـالَ
خارىَسنةَ ٍَ
ثالثَوتسـعينَفيمـاَ ِق َ
بم ْروَ،وماتَ ُ
رافعَبنَ ُخ َد ْي ُ
بب َ
جَ،ولِدَببغدادَ،ونشأَ َ

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1اإلسذ ذذماعيمي ،معجذ ذذم أسذ ذذامي شذ ذذيوخ أبذ ذذي بك ذ ذذر اإلسذ ذذماعيمي (ج ،)715 /3ابذ ذذن حجذ ذذر ،لسذ ذذان الميذ ذ ذزان
(ج.)97 /5
) (2ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)97 /5
) (3اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)715 /3
) (4اإلسذماعيمي ،معجذذم أسذذامي شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي (ج ،)426 /1السذذيمي ،سذؤاالت حمذزة لمذذدارقطني
(ص.)104
) (5اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)426 /1
) (6المرجع السابق( ،ج.)493 /1
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وتسـعينَ،ثـمَوجـدتَ
َّ
خمسَ
الَ:قَ ِدمَعميناَ ُج ْرجانَسنةَ ٍَ
عديَقَ ََ
فإنَابنَ َّ
الذىبي"َ:وىوَغمط؛َ َّ

ـحَمــنَ
ـي"َفــيَســنةَســتََوتســعينَومــائتينَ،وىــذاَأصـ َّ
الزْنجـ َّ
وفاتــوَفــيَ"تــاريخَأبــيَالحســنَ ّ
األول"(َ .)1

 -قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :لم يكن بذاك"(.)2

 أقوالَالنقادَفيوَ :قذذال ابذذن عذذدي"َ:ضذذعيك ،وحذذدثنا بأحاديذذث لذذم يوافذذق عمييذذا منيذذا" ..سذذألت عنذذو بم ذذرو
فأثنوا عميو خي ًار ،وأرجو أن ال بأس بو"(.)3
وعمّذذق الذ َّذذىبي عمذذى قذذول ابذذن عذذدي قذذائبلً" :بذذل بذذو كذذل البذذأس ،فذذإن ابذذن عذذدي روى عنذذو
حذديثاً فذي ترجمذذة سذعد ابذن طريذذك ،وىذو حذديث باطذذل رواه عذن عمذي بذذن ُح ْجذر( ،)4مذا أرى اآلفذذة

()5
َّ
ذال
الح ِذديث اْلم َشذار إَِل ْي ِذو ِفذي تَْر َج َمذة سذعد بذن طريذك َق َ
إال من ابن سيل ىذا"  َ،ولقد ذكر الذذ َىبِ ّي َ
ذال أَو أَدخ ذذل
َخ ذذاك أَن َال يك ذذون م ذذن وض ذذع ش ذذيخ اب ذذن ع ذذدي َي ْعنِ ذذي بِ ذ ِذو ُم َح َّم ذذد ب ذذن س ذذيل قَ ذ َ
َوأَن ذذا أ َ
ِ ()6
ِ
ان إِ َمامًا ِفي التَّ ْف ِس ْير"(.)7
الم َح ّْد ُ
ث ال َكبِ ْيرَ ،و َك َ
امُ ،
َعَم ْيو"  ،وقال في موضع آخر" :اإل َم ُ

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ ََّلم يكن بذاك ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي بعض النقاد عمى تضعيفو ،واهلل أعمى وأعمم.
) (1الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)1038 /6
) (2اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)493 /1
) (3ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)558 /7

َّ
بن م َشذم ِرٍجِ َ ،
اس ِ ِ
ِ
ي ْاب ِن ُم َخ ِاد ِ
بن إَِي ِ
بن ُح ْج ِر ِ
الح َس ِذن
َّع ِد ُّ
الح َجذةُ ،أ َُبذو َ
العبل َمذةُُ ،
)َ (4عم ُّي ُ
بن ُم َقات ٍل الس ْ
الحذافظَُ ،
ش ِ ُ ْ
ي( ،المتوفى244:ه) .انظر :الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)507 /11
الم ْرَوِز ُّ
َّع ِد ُّ
الس ْ
يَ ،
) (5الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)653 /3

) (6ابن العجمي ،الكشك الحثيث (ص.)241
) (7الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)516 /13
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.20

اىيمَالبصــريَالبـ َّـزازَالجرجــانيَأبــوَالحســن(َ،)1مــنَسـ ِ
عمِــيَبــنَإبـر ِ
ـاكنيَ ُج ْر َجــانَ،مــاتَ
ْ
َ
ُْ َ
َ
َ
َ ْ
َ

مائة(.)2
سنةَإِ ْح َدىَ َوخمسين َ َوثََالثَ َ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:لم يكن من الحديث في شيء"(.)3َ

 أقوالَالنقادَفيو:قال ابن ع ِدي" :روى عن الثقات بالبواطيل"( ،)4وقال َّ
الذىبي" :متيم"(.)5
َ
َ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّضع ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي َّ
َّ
كل النقاد عمى اتيامو بالوضع ،واهلل أعمى وأعمم.
بالو ْ
ُمتيَ ٌم َ
عبـــدَالو ِ
بم ْ ِ
 .21محمـــدَبـــنَعـــونَبـــنَ َداودَ،أبـــوَع ْبـــداهللَيمقـــبَ ِ
احـــدَبـــنَ
َ
َ
َُ
شـــميقَ،روىَعـــنَ ْ َ
ُ
غياث(.)6
َ
 قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:لم يكن في الحديث بذاك"(َ .)7 ََأقوالَالنقادَفيو:لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد ،وىو من شيوخ أبي بكر اإلسماعيميَ .
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّأعمَذذم بذذو ،واهلل أعمذذى
لذذم يكذذن فذذي الحذذديث بذذذاك ،وىذذو مذذن شذذيوخ أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي وىذذو ْ
وأعمم.
) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)757 /3
) (2ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)370 /6
) (3اإلس ذذماعيمي ،معج ذذم أس ذذامي ش ذذيوخ أب ذذي بك ذذر اإلس ذذماعيمي (ج ،)757 /3ونق ذذل اب ذذن حج ذذر ق ذذول أب ذذو بك ذذر
اإلسماعيمي بأنو" :لم يكن في الحديث بشيء" ،انظر :ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)477 /5
) (4انظر :ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)370 /6
) (5الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)281
) (6اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)464 /1
) (7المرجع السابق.
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ََ .22م َح َّمدَبنَ ِجبريلَ َّ
بزار(.)1
الن ََ
س
ويَ،بقريةَأس ََ
ْ
ُ

 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:لم يكن من أىل الحديث"(.)2 أقوالَالنقادَفيو:لم أقك عمى أقوال أخرى لمنقاد.
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّلم يكن من أىل الحديث ،وىو من شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي ،واهلل أعمى وأعمم.

نَمح َّمدَبـنَا ْلقَ ِ
ِ
َح َمََدَ ْبنَ ُب ْن َدارَ ِ
ـوَ
ـيَ،وروىَ َع ْن َُ
اسـمَا ْل ُج َم ِح َّ
ستََر َاباذيَ،روىَ َع َْ ُ َ ْ
ُ ََ .23م َح َّمدَ ْبنَأ ْ
اإل ْ
اإلسم ِ
ي(.)3
اعيمِ َُّ
أ َُبوَ َب ْك ٍَرَ ِ ْ َ
 َقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:لم يكن شيئاً"(َ .)4 أقوالَالنقادَفيو:َلم أقك عمى أقوال أخرى لمنقادَ .
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّلم يكن شيئاً كما قال أبذو بكذر اإلسذماعيمي ،وىذو مذن شذيوخو ،ومذن أىذل بمذده ،وىذو أعمذم بذو،

واهلل أعمى وأعمم.

المصطمحَالثالثَ/منَقالَفيو"َ:لََُيحتجَبو"َ .

ىَبنَأَيُّوبَأَبوَالعب ِ ِ
السـتَّ َُةَ ِفـيَ
جَ ِب َِ
ولقدَاحتَ ََّ
السابعة(،)5
يَ،منَ َّ
ـوَاأل َِئ َّمـ َُةَ ِّ
ْ
ص ِر ّ
َّاسَالم ْ
َ .24ي ْح َي ُ ْ َ ُ َ
الب َخ ِ
ن(َ،)6ماتَسنةَثمانَوستين(َ .)7
يَ َم ْق ُر ْونَاًَ ِب َغ ْي ِرَِهَ َح ِد ْيثَْي َِ
ار َُّ
َخ َر ََ
ُكتُِب ِيمَ،لَ ِك َْ
نَأ ْ
جَلَ َُوَ ُ
 ََََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :ال يحتج بو"(.)1) (1االمرجع نفسو( ،ج(.469 /1
) (2انظر :المرجع نفسو.
) (3السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)543
) (4انظر :الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)463 /3
) (5ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)588
) (6الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)9 /8
) (7ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)588
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 أقوالَالنقادَفيو:()7()6
()5
()4
وثَّق ذ ذذو اب ذ ذذن مع ذ ذذين( ،)2والبخ ذ ذذاري( ،)3و ِ
البذ ذ ذ َّزار(،)8
الح ْرب ذ ذذي
الع ْجم ذ ذذي  ،و َ
،وَ
الف َسذ ذ ذوي  ،و َ
و َّ
الدارقطني( ،)9وابن القَ ْي َسراني(.)10

وق ذذال اب ذذن مع ذذين ف ذذي موض ذذع آخ ذذر" :ص ذذالح"( ،)11وق ذذال أيضذ ذاً" :لذ ذيس ب ذذو ب ذذأس"( ،)12وق ذذال
()13
الف َسذوي" :حافظذًا" ،وقذال الذدارقطني فذي موضذع
البخاري في موضذع آخذر" :صذدوق"  ،وزاد َ
آخر" :في بعض حديثو اضطراب"(.)14
()16

حبذان( ،)15وابذن شذذاىين
ذكذره ابذن ّ

أىل مصرُ ...ي ْي ِرب"(.)17

فذي الثقذذات .وقذال ابذن حبذذان فذي المشذذاىير" :مذن ثقذذات

وقال ابن يونس" :كان أحد الطّبلبين لمعمم"(.)18
وقذذال ابذذن عذذدي" :ال أرى فذذي حديثذذو إذا روى عنذذو ثقذذة ،أو يذذروي ىذذو عذذن ثقذذة حذذديثًا منك ذ ًار

فأذكره ،وىو عندي صدوق ،ال بأس بو"(.)1

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1انظر :ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)288 /12
) (2ابن معين ،التاريخ رواية ابن محرز (ج.)98/1
) (3ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)187/11
) (4العجمي ،الثقات (ص.)468
) (5المرجع السابق.
الحذا ِفظ[ ،الوفذاة 285 :ه] .انظذر:
) (6ىو :إِ ْب َار ِىيم بن إِ ْس َحاق بن إِ ْب َار ِىيم بذن بشذير ،أبذو إِ ْس َذحاق الحربذي الفقيذو َ
الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)703 /6
) (7ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)187/11
)َّ (8
البزار ،المسند (ج.)9/9

) (9الدارقطني ،العمل (ج.)95/11
) (10ابن القيسراني ،ذخيرة الحفاظ (ج.)1361/3
) (11ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)128/9

) (12ابن معين ،من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (ص ،)57رواية ابن طيمان.
) (13الترمذي ،العمل الكبير (ص.)117
) (14الدارقطني ،السنن (ج.)68/1
) (15ابن حبان ،الثقات (ج.)600/7
) (16ابن شاىين ،تاريخ أسماء الثقات (ص.)260
) (17ابن حبان ،مشاىير عمماء األمصار (ص.)3.2
) (18ابن يونس ،التاريخ (ص.)260
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()2

وقيل ألبذي حذاتم" :يحيذى أحذب إليذك أو ابذن أبذي اْل َم َذوال

الصدقُ ،يكتب حديثو ،وال يحتج بو"(.)3
ومحل يحيى ّ

ذي،
قذال" :يحيذى بذن أيذوب أحذب إل ّ

وقال أبو داود" :صالح"( ،)4وقذال السذاجي" :صذدوق ييذم"( ،)5وقذال الحذ ِ
اك ُم َّ
الن ْي َسذ ُابوري" :لذيس
َ
ّ
بالحافظ عندىم"(.)6

وقذذال النسذذائي"( ، )7والذ ّذدوالبي(":)8لذذيس بذذو بذذأس" ،وقذذال النسذذائي :فذذي موضذذع آخذذر" :لذذيس ب ذذاك
القوي"( ،)9وضعفو أحمد بن حنبل( ،)10وابن حزم(.)11

وقذال أحمذذد بذن حنبذذل فذي موضذذع آخذذر" :سذيء الحفذذظ وىذو دون حيذذوة"( ،)12وسذعيد بذذن أبذذي
()13

أيذذوب

فذذي الحذذديث"( ،)14وقذذال أيض ذاً"ُ :يخطذذئ خطذذأ كبي ذ اًر"( ،)15وقذذال أيض ذاً" :كذذان ُيحذ ّْذدث

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال (ج.)59/9

) (2ىو :عبد الذرحمن ابذن أبذي المذوال واسذمو زيذد وقيذل أبذو المذوال جذده أبذو محمذد مذولى آل عمذي صذدوق ربمذا
أخطأ من السابعة مات سنة ثبلث وسبعين خ ،ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)351

) (3ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)128/9

) (4أبو داود ،سؤاالت أبي عبيد اآلجري (ص.)231
) (5ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)186/11

) (6ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)290/12
) (7المزي ،تيذيب الكمال (ج.)236/31
) (8الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)540/4

) (9النسائي ،السنن الكبرى (ج ،)172/3النسائي ،الضعفاء والمتروكون (ص.)107
) (10ابن القطان ،بيان الوىم واإلييام (ج.)69/4
) (11ابن حزم ،المحمى (ج.)180/4

) (12ىو :حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة مذن العاشذرة مذات سذنة أربذع وعشذرين خ
د ت ق ،انظر :ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص .)185

) (13ىو :سعيد بن أبي أيوب الخزاعي موالىم المصري أبو يحيى ابن مقبلص ثقة ثبت من السذابعة مذات سذنة
إحدى وستين وقيل رير ذلك وكان مولده سنة مائة ع ،المرجع السابق( ،ص.)233

) (14أحمد بن حنبل ،العمل رواية ابنو عبداهلل (ج.)52/3
) (15ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)187/11
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من حفظو ،وكان ال بأس بو ،فقال أحمد بذن محمذد وكأنذو ذكذر الذوىم فذي حفظذو ،فذذكرت لذو
من حديثو ..فقال :ىا من يحتمل ىذا"(.)1

وق ذذال اب ذذن س ذذعد" :منك ذذر الح ذذديث"( ،)2وق ذذال أحم ذذد ب ذذن ص ذذالح(" :)3ل ذذو أش ذذياء كثيذ ذرة ُيخ ذذالك

()6
()5
()4
ضذذعّْك مذذن
العذ َرب " :إنمذا ُ
فييذا"  .وقذذال فذي موضذذع آخذر" :ربمذذا خ َّذل فذذي حفظذو"  ،وقذذال أبذو َ
أجل حفظو فقط"(.)7

الفاسي( ،)8وابن ِ
العماد(" :)9ال يحتج بو".
وقال ابن القطَّان َ
وقذذال ابذذن أبذذي م ذريم (" :)10حذ ّذدثت مالك ذاً بحذذديث حذذدثنا بذذو يحيذذى بذذن أيذذوب عنذذو فسذذألتو

عنذذو ،فقذذال :كذذذب ،وحدثتذذو بذذاخر عنذذو فقذذال :كذذذب"( ،)11قمذذت :لذذم يقذذل أحذذد مذذن النقذذاد بتك ذذذيب

الراوي ،لعل اإلمام مالك يقصد بأنو أخطأ ،وقال ابن الممقن" :فيو لين"(.)12
َّ
()1

وذكره العقيمي( ،)13وابن الجوزي( ،)14والذىبي

في الضعفاء.

)(1ابن عدي ،الكامل (ج.)55 /9

) (2ابن سعد ،الطبقات الكبرى (ج.)357/7
) (3ىو :أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري ثقة حافظ من العاشرة تكمم فيو النسائي بسبب أوىام لذو
قميمة ونقل عن بن معين تكذيبو وجزم بن حبان بأنذو إنمذا تكمذم فذي أحمذد بذن صذالح الشذمومي فظذن النسذائي
أنو عنى بن الطبري مات سنة ثمان وأربعين ولو ثمان وسبعون سنة ،ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)80
) (4ابن شاىين ،تاريخ أسماء الثقات (ص.)260
) (5ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)187/11
ذي ،كذذان جذ ّذده مذذن أم ذراء إفريقيذذة ،وكذذان حافظًذذا
) (6ىذذو :محمذذد بذذن أحمذذد بذذن تمذذيم بذذن َّ
تمذذام ،أبذذو َ
العذ َذرب اإلفريقذ ّ
الرجذال[ ،المتذوفى 333 :ى ذ] .انظذر :الذذىبي ،تذاريخ اإلسذبلم
مفتياَ .
لمذىب مالكً ،
رمب عميو عمم الحديث و ّ
(ج.)671 /7

) (7ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)289/12

) (8ابذذن القطذذان ،بيذذان الذذوىم واإلييذذام (ج ،)69/4وابذذن القطَّذذان ىذذو :عمذذي بذذن محمذذد بذذن عبذذد الممذذك الكتذذامي
الحميري الفاسي ،أبو الحسن ابن القطان( ،المتوفى628ه) .انظر :الزركمي ،األعبلم (ج.)331 /4

) (9ابن العماد الحنبمي ،شذرات الذىب (ج.)287/2
ِ
اإلمامِ َ ،
ِ
ص ِر ُّ ِ
الح َكِم ِ
بن َس ْع ِد ِ
يَ ،م ْوَلى َبنِي
ص ِر ُّ
)( (10د ،س) ْ
بن َ
أح َم ُد ُ
الحافظُ ،أَُبو َج ْع َف ٍر الم ْ
بن أَبِي َم ْرَي َم الم ْ
يُ َ ،
مائتَْي ِن ،انظر :الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)311 /12
ُج َم ٍح ،تُُوفّْ َيَ :سَن َة ثَ َ
بل ٍث َو َخ ْم ِس ْي َن َو َ
) (11العقيمي ،الضعفاء الكبير (ج.)391/4
) (12ابن الممقن ،التوضيح (ج.)513/4
) (13المرجع السابق.
) (14ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)191/3
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وقال الذىبي" :ثقة"(.)2
وقذذذال فذ ذذي موضذ ذذع آخذذذر" :أحذذذد العممذذذاء ..صذذذالح الحذذذديث"( ،)3ومذ ذ َّذرة قذ ذذال" :حديثذ ذذو فيذ ذذو

مناكير"( ،)4وقال أيضاً" :لذو ر ارئذب ومنذاكير يتجنبيذا أربذاب الصذحاح ،ويتقذون حديثذو ،وىذو حسذن
()6
()5
ثَّ ِ َ ،
ِ
ذيير"(،)7
الم َح ّْذد ُ
العذال ُم الش ُ
ذامُ ،
الحديث"  ،وقذال م َّذرة" :صذدوق"  ،وقذال فذي موضذع آخذر :اإل َم ُ
وقذذال أيض ذًا" :كذذان أحذذد أوعيذذة العمذذم"( ،)8وذك ذره فذذي الطبقذذة األولذذى فذذيمن يعتمذذد قولذذو فذذي الجذذرح
والتعديل"(.)9

وقال ابن حجر" :صدوق ربما أخطأ"(.)10
ومم ذا سذذبق يتبذذين لذذي أنيذذم لمذذا اختمف ذوا فيذذو مذذا بذذين موثذذق ومضذذعك لذذو؛ كذذان ذلذذك بسذذبب سذذوء
حفظذذو ،ويؤيذذد ذلذذك قذذول الحذ ِ
اك ُم َّ
الن ْي َس ذ ُابوري" :إذا حذ َّذدث مذذن حفظذذو يخطذذئ ،ومذذا حذ َّذدث مذذن كتذذاب
َ
فميس بو بأس"(.)11
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّصدوق ييم ،وافق أبو بكذر اإلسذماعيمي بعذض النقذاد عمذى القذول بأنذو ال يحذتج بذو ،وخذالك مذن

قذذال بتوثيق ذذو ،وربم ذذا يقص ذذد أب ذذو بك ذذر اإلس ذذماعيمي بقول ذذو" :ال يح ذذتج ب ذذو" أي األحادي ذذث الت ذذي س ذذاء

حفظو فييا ،واهلل أعمى وأعمم.

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1الذىبي ،الميني في الضعفاء (ج.)731/2
) (2الذىبي ،ديوان الضعفاء (ج.)431/2
) (3الذىبي ،الكاشك (ج.)362 /2

) (4الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)167/1
) (5الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)20 /7
) (6الذىبي ،من تكمم فيو وىو موثق (ص.)193
) (7الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)5 /8
) (8الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)539/4
) (9الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)176
) (10ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)588
) (11ميمطاي ،إكمال تيذيب التيذيب (ج.)289/12
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المطمبَالثالثَ:منَرميَبالكذبَأوَالوضع
َالح َْميـر ِ
ـيَم ْع َمـرَ
سـتََر َاب ِاذيَ،كنيتـوَأ َُبـوَا ْل َعب
ـنَع َب ْيـدَالمَّ ِـو َِ
.25
ْ
َ
الفضلَب ُ
يَاإل ْ
َّـاسَيـروىَع ْـنَأَِب َ
ِ
ِ
ِ
ـوَب ْكـرَ
نَح ْن َب ٍـل
حَب
َروىَع ْن ُ
ـوَإِ ْب َـراى ْ
َح َم ْ
نَحربَوأ ْ
صال ْ
يَوأ َُب َ
َ
دَب َ
ـنَم َح َّمـدَالبريـديَا ْل ُج ْر َجـان َ
َ
َ
يمَب ُ
ِ ِ ()1
ِ
س َماعيمي َ .
اإل ْ
 -قولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو" :كان مرمياً بالكذب"(.)2

 أقوالَالنقادَفيو:ان ْيرمى بِاْل َك ِذ ِب"(.)3
قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين" :يروي َعن ْ
أح َمد بن َح ْنَبل َك َ
الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َّمتيم بالكذب ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي ابن الجوزي عمى اتيامو بالكذب ،واهلل أعمى وأعمم.
.26

يَ،عم ِ
رَم َئةَواثنتيَعشرةَسنة(َ .)4
اس َِ
ط
اميَالو َِ
ََ
العََّو
حاقَ ََ
وبَبنَإس ََ
َْ
َّ
ََيعَقُ

متيما فيما يروي"(.)5
 ََقولَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيو"َ:كان ً أقوالَالنقادَفيو:ق ذذال اب ذذن الج ذذوزي" :مجي ذذول"( ،)6وق ذذال ال ذذذىبي" :أظن ذذو اب ذذن تحي ذذة ..ال ش ذذيء"( ،)7وق ذذال ف ذذي

موض ذذع آخ ذذر" :ل ذذيس بثقذذذة"( ،)8وق ذذال ف ذذي موضذ ذذع آخ ذذر" :أت ذذى بحذذذديث موض ذذوع"( ،)9وذكذ ذره فذ ذذي

الضعفاء.

) (1السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)536

) (2اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)765 /3
) (3ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)7 /3
) (4السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)258
) (5المرجع السابق.
) (6ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون (ج.)215 /3
) (7الذىبي ،ميزان االعتدال (.)448 /4
) (8الذىبي ،الميني في الضعفاء (ج.)757 /2
) (9الذىبي ،ذيل ديوان الضعفاء (ص.)77
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ولقذد تذرجم الذذىبي ترجمذة أخذرى ،وقذال فيذو" :لذيس بثقذة ،قذد اتيذم"( ،)1وقذال فذي موضذع آخذر:

"ضعيك"(.)2

الراوي:
 خالصةَالقولَفيَ َُّمتَّيم بالكذب ،وافق أبو بكر اإلسماعيمي الذىبي عمى اتيامو ،واهلل أعمى وأعمم.

) (1يعقذذوب بذذن إسذذحاق بذذن تحيذذة الواسذذطي ،روى عذذن يزيذذد بذذن ىذذارون ،وذكذذر لذذو حذذديثًا" :قذذال :حذذدثنا يزيذذد بذذن

حميذذد ،عذذن أنذذس ،قذذال :قذذال رسذذول اهلل  : إن مذذن إجبللذذى تذذوقير المشذذايخ مذذن أمتى"قمذذت _الذذذىبي_ :ىذذو
المتيم بوضع ىذا ،انظر :الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)448 /4

) (2الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)854 /6
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المبحثَالثالث َ
اعيمي َ
كرَاإلس ََم َِ
َْ
امَ ََ
أبيَب
حَعندَاإلم َِ
ََ
اتبَالج ْر
مر
َ

الرَواة شأنو كشأن باقي األئمة النقاد،
لقد أطمق اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي
أحكاما عمى ُّ
ً
وكانت ىذه األحكام كما قمنا سابقًا متفاوتة في عباراتيا ،ومختمفة في مدلوالتيا وىذا بحسب
الراوي مما روى ،وال تُعرك مكانة ىؤالء إال بعد دراستيم ،والتعمق في تراجميم وأقوال
مكانة َّ
باقي النقاد فييم ،لذا وجب عمينا االجتياد في تقسيم تمك المصطمحات والعبارات ،وذلك حسب
داللة كل عبارة عمى حدة.
الرواة إلى ثبلث مراتب:
ولقد قسمتيا حسب ما تدل عميو في تجريح ُّ

بألفاظَتدلَعمىَالضعفَاليسيرَفيَالروايَ .
المرتبةَاألولىَ:الجرحَ
َّ
أولَ:وصفَالمرتبة.
ً
إن أىل ىذه المرتبة يتصفون بأنيم من ُّ
َّ
ذب أحذاديثُيم وتُخذرج لبلعتبذار
الض َذع َفاء ،الذذين تُكتَ ُ
واالستشياد ،وقد ترتقي بالمتابعات والشواىد إلى الحسن لييره.
ثانياَ:مصطمحاتَالمرتبة:
ً
 "فيو لين"" ،شيخ لين من شرط الصحيح". " كان كبر سنو وضعك ...وكان من جممة شيوخ الكوفة". "مجيول". "فيو نظر"..

" -في القمب منو شيء لست أخبره"

 " ال أتيمو في قصد الكذب ،ولكنو خبيث التدليس ومصحك"." -ميموز عميو".
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المرتبةَالثانيةَ:الجرحَبألفاظَتدلَعمىَالضعفَالشديدَ .
أولَ:وصفَالمرتبةَ .
ً
الض َذع َفاء ج ًذدا ،الذذين تُط َذرُح أحذاديثُيم وال ُيح ُّ
وأىل ىذه المرتبة ىم مذن ُّ
ذتج بيذا ،وال ُيستشذيَ ُد،
وال ُيعتََب ُر.
ثانياَ:مصطمحاتَالمرتبةَ :
ً
 "منكر الحديث". "ال شيء"" ،لم يكن شذيئًا"" ،لذيس بشذيء"" ،لذيس بذذاك"" ،لذم يكذن بذذاك"" ،لذم يكذن فذي الحذديثبذاك"" ،لم يكن من الحديث في شيء"" ،لم يكن بشيء"" ،لم يكن من أىل الحديث".

-

"ال يحتج بو".

المرتبةَالثالثةَ:منَرميَبالكذبَأوَالوضعَ .
ُ
أولَ:وصفَالمرتبة.
ً
وأىذل ىذذه المرتبذة ىذذم مذن َّ
الكذذابين ،و َّ
الوضذاعين ،تُطذذرح أحذاديثيم ،وال تكتذب ال احتجاجذًا،
وال اعتبا اًر ،بل ال تحل روايتيا إال لبيان وضعيا ،وقد أطمقت في حقيم المصطمحات اآلتيةَ :
ثانياَ:مصطمحاتَالمرتبةَ .
ً
 " كان مرمياً بالكذب". "كان متيماً فيما يروي".ومنَخاللَىذهَالمراتبَلَبدَمنَتسجيلَالمالحظاتَالتاليةَ -:
جرحين عند اإلمام َّ
الناقد أبي بكر اإلسماعيمي يمكننا أن نحصرىا في ثبلث
الم َّ
 -1مراتب ُّ
الرَواة ُ
درجات:
أ .درجة االعتبار ،وىي مرتبة الجرح اليسير :المرتبة األولى.
لمرد ،وىما :لممرتبة الثانية :مرتبة الضعك الشديد ،والمرتبة الثالثة :مرتبة
ب .درجتان َّ
الرْمي بالكذب والوضع.
َّ

المجرحين عند اإلمام
الرَواة السابقة يمكننا معرفة أقسام الحديث ،فحديث
َّ
 -2من خبلل مراتب ُّ
الناقد أبي بكر اإلسماعيمي ينقسم إلى منزلتين ،ىما:
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ث لو
بح ُ
وي َ
ب حديثو اعتبا ًارُ ،
ويكتَ ُ
أ .الحديث الضعيك :وىو ما ال ُيحتَ ُّج بو من الحديثُ ،
الج ْرح اليسير.
عن شواىد ومتابعات ،وتشمل أحاديث رواة المرتبة األولى :وىي َ
عتب ُر بو،
ب .الحديث المردود :وىو ما ي ْ
طرُح من الحديث وال ُيحتَجُّ ،وال ُيستشيَ ُد ،وال ُي َ
ويشمل:
الجرح َّ
الرواة تُطرح أحاديثيم ،وال ُيحتَ ُّج بيا ،وال
الشديد ،وىؤالء ُّ
 أحاديث ُرواة المرتبة الثانيةْ َ :عتب ُر.
ُيستشيَ ُد ،وال ُي َ
الرْمي بالكذب والوضع ،وىؤالء تَحرم رواية أحاديثيم مع العمم
 وأحاديث ُرواة المرتبة الثالثة:َّ ُ
مقرونا ببيان وضعيا ،وذلك سواء في أي معنى في األحكام والقصص
بوضعيا ،إِ َّال مبيًَّنا أي
ً
والترريب وريرىا.
َّ -3
الرَواة
يقسم ىؤالء ُّ
إن اإلمام الناقد أبا بكر اإلسماعيمي لم يقم بالتصريح بيذه المراتب ،ولم ّ
أو األحاديث ليذه المراتب ،سواء كان بالشكل المذكور أو بأي شكل آخر.
ولكن ىذه المراتب استنبطت بعد تتبع أقوال اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي ،وعباراتو في

الر َجال ،والتعمق في مدلوالتيا ،والمقارنة بين أحكامو وأحكام ريره من ُّ
النقَّاد.
َج ْرح ّْ
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المبحثَالرابع َ

خصائصَمنيجَاإلمامَأبيَبكرَاإلسماعيميَفيَالتجريح َ
َ
إن لكل ناقد منيجو العممي الخاص بو في نقد الرجال ،وبعد كل ماسبق ،تبين لي وجود
ّ
منيج عممي دقيق لئلمام أبي بكر اإلسماعيمي في نقده ل ّْمر َجال ،وفي تتبع أحواليم َج ْر ًحا
رد ،ولمنيجو ىذا خصائص مميزة ،وقواعد وأسس واضحة
وتَ ْع ِد ً
يبل ،وبيان من تُ َقبل رواياتو ممن تُ ّ
الج ْرح مما يسيم في رسم الييكل العام
يمكن استنباطيا من خبلل أقوالو وعباراتو الواردة في َ
لمنيجو النقدي ،وىذه الخصائص تتمثل فيما يمي-:

العتدالَفيَالج ْرحَ :
التوسطَو
.1
ُّ
َ

الج ْرح والتَّ ْع ِديل"
قسم الحافظ الذىبي في كتابو "ذكر من يعتمد قولو في َ
ّ
متشددين متعنتين ،ومعتدلين منصفين ،ومتساىمين ،وال تخمو أي طبقة من طبقات ُّ
أي
الن َّقاد في ّْ
زمان من ىذه األقسام ،وىذا ما أكده الحافظ ابن حجر في "النكت"( ،)2فقال" :وذلك َّ
أن كل طََّبقة
الر َجال ال تخمو من متشدد ومتوسط:
من نقاد ّْ
()1

ُّ
النقَّاد إلى

أشد منو.
 -فمن األولى :شعبة وسفيان الثَّوري ،وشعبة ّ

أشد من عبد الرحمن.
 ومن الثانية :يحيى القطان وعبد الرحمن بن ميدي ،ويحيى ّأشد من أحمد.
 ومن الثالثة :يحيى بن معين وأحمد ،ويحيى ّأشد من البخاري.
 ومن الرابعة :أبو حاتم والبخاري ،وأبو حاتم ّويبلحظ َّ
أن اإلمام أبا بكر اإلسماعيمي لم يذكر في أي قسم من ىذه األقسام ،والذي
َعمَ ُمَّ -أنو من ُّ
الر َجال ،ويرجع
النقَّاد المتوسطين المعتدلين المنصفين في جرح ّْ
يترجح ليَ - ،والمَّوُ أ ْ
ذلك إلى أمرين ،ىما:
ٍ
بشيء
الر َجال ،ولو ُعرك
قديما أو حديثًا بالتشدد أو التساىل في جرح ّْ
أ .لم أجد من وصفو ً
من ذلك الشتير أمره كما ىو حال ريره.

( )1الذىبي ،ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل (ص.)172 -171
الن َكت عمى ِكتَاب ابن الصبلح (ج.)482/1
( )2ابن حجرّ ،
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متشددا أو
ب .وافق النقاد اإلمام أبا بكر اإلسماعيمي في أرمب أحكامو عمى الرواة ،ولو كان
ً
متساىبل لش ّذ عن أكثرىم.
ً
أن اإلمام أبا بكر اإلسماعيمي كان من ُّ
وبناء عمى ما سبق يمكن القول َّ
الن َّقاد المعتدلين
ً
َّ
َعمَ ُم.
المتوسطين في جرح ّْ
الر َجال ،والبعيدين عن التشدد أو التساىلَ ،والم ُو أ ْ
الموضوعيةَفيَجرحَالر َجالَ َ:
 .2الدقةَواألمانةَو
ِّ
الر َجال ّْ
بالدقة واألمانة والموضوعية،
اتَّسم منيج اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في جرح ّْ
مستشعر بذلك عظم األمانة
ًا
بعيدا عن اتّْباع اليوى والمحاباة،
فقد سار وفق قواعد عممية دقيقة ً

التي ُح ّْمميا ،أمانة الحفاظ عمى ُسَّنة النبي  والدفاع عنيا ،ومن ذلك:

ذطي اب ذذن
 قول ذذو ف ذذي ح ذذق الذ ذراويُ :محم ذذد ْب ذذن محم ذذد ْب ذذن ُس ذذميمان ْب ذذن الح ذذارث ،أب ذذو َب ْك ذذر الواس ذ ّاْلب َ ِ
ومصذ ّْ
ذحك أيض ذاً ،أو قذذال :كثيذذر
َ
ار ْنذذديُّ" :ال أتيمذذو فذذي قصذذد الكذذذب ،ولكنذذو خبيذذث التذذدليسُ ،

التصذذحيك ،ثذذم قذذال :حكذذى لذذي عذذن سذذويد أنذذو كذذان يذذدلس"( ،)1وقذذال اإلسذذماعيمي" :كأنذذو تعمذذم مذذن

سويد التدليس"(.)2

الَالرَواةَ ََ:
َ.3استعمالَالجرحَالمطمقَدونَالجرحَالنسبيَفيَبيانَأحو ُّ
لقذد اسذذتعمل اإلمذذام أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي فذذي كذل الذ ُّذرَواة المجذ َّذرحين عنذذده الجذذرح المطمذذق فقذذط
الراوي بمفظ مطمق،
الج ْرح المطمق كما قمنا سابقًا ىو الحكم بجرح َّ
دون استعمالو لمجرح النسبي ،و َ

تم عرض نماذج كثيرة ومتعددة من ذلك في ىذا
دون قصد مقارنة حالو بحال ريره من ُّ
الرَواة ،وقد َّ

الفصل ،من ذلك:

ِ
ى" :فيو لين"(.)3
 قولو في حق َّالراويَ :سعيد بن ُم َح َّمد َ
الب ْك َرِاو ّ

ِ
ٍ
ي" :فيو نظر"(.)4
 وقولو في حق َّب ُ
الراوي :أَي ُّْو ُ
بن ُس َوْيد أ َُبو َم ْس ُع ْوٍد الح ْمَي ِر ّ
الح َسن بن ُر َش ْيد" :مجيول"(.)5
الراويَ :
 -وقولو في حق ّ

) (1اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج ،)439 /1الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج/7
.)257
) )2الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343 /4
) (3السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)219
) (4ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)406 /1
) (5السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
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اتَلمج ْرحَ،متنوعةَاأللفاظَ،مختمفةَالدللتَ،متعددةَالمراتبَ َ:
َ .4استعمالَمصطمحاتَوعبار
َ
 استعمل اإلمام أبذي بكذر اإلسذماعيمي فذي جذرح ال ُّذرواة مصذطمحات وعبذارات كثيذرة متنوعذة فذيألفاظيذذا مختمفذذة فذذي دالالتيذذا ،وىذذي" :فيذذو لذذين"" ،شذذيخ لذذين مذذن شذذرط الصذذحيح" " ،كذذان كبذذر

سذنو وضذعك ..وكذان مذن جممذة شذيوخ الكوفذذة"" ،مجيذول"" ،فيذو نظذر"" ،فذي القمذب منذو شذذيء
لسذذت أخب ذره"" ،ال أتيمذذو فذذي قصذذد الكذذذب ،ولكنذذو خبيذذث التذذدليس ومصذذحك أيض ذًا ،أو قذذال:
كثير التصحيك ،ثم قال :حكى لي عن سذويد أنذو كذان يذدلس ،وقذال اإلسذماعيمي أيضذاً :كأنذو

تعمذم مذذن سذذويد التذذدليس"" ،ميمذوز عميذذو"" ،منكذذر الحذذديث"" ،ال شذيء"" ،لذذم يكذذن شذذيئاً"" ،لذذيس

بشيء"" ،ليس بذذاك"" ،لذم يكذن بذذاك"" ،لذم يكذن فذي الحذديث بذذاك"" ،لذم يكذن مذن الحذديث فذي
شذذيء"" ،لذذم يكذذن بشذذيء"" ،لذذم يكذذن مذذن أىذذل الحذذديث"" ،ال يحذذتج بذذو" " ،كذذان مرمي ذًا بالكذذذب"،

"كان متيمًا فيما يروي".

الرَواة
ويمكن وضع ىذه المصطمحات والعبارات بحسب دالالتيا ،وما تمثمو في جرح ُّ

في مراتب ثبلث ،ىي:

 األولى :مرتبة الجرح اليسير. الثانية :مرتبة الجرح الشديد.الرْم ِي بالكذب والوضع.
 الثالثة :مرتبة َّمع مبلحظة َّ
لمرد.
أن المرتبة األولى لبلعتبار ،والمرتبتين الثانية والثالثة َّ
 .5موافقتوَألحكامَمعظمَ ُّ
النقَّادَبعباراتيمَنفسياَ،موافقةَليمَ :
كان لئلمام أبي بكر اإلسماعيمي أحكامو النابعة من خبرتو الشخصية ،معرفتو الواسعة
الرواة ،ومع ذلك كان يعتبر بأحكام بعض ُّ
الن َّقاد فيوافقيم في أرمب أحكاميم في جرح
بأحوال ُّ

الر َجال ،ومن ذلك:
ّْ

الح َس ذذن ب ذذن ُر َش ذ ْذيد" :مجي ذذول"( ،)1وك ذذذلك ق ذذال في ذذو اإلم ذذام أب ذذو ح ذذاتم:
 قول ذذو ف ذذي ح ذذق ال ذ َّذراوي َ"مجيول"(.)1

) (1السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
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 وقولذذو فذذي حذذق الذ َّذراوي :الفضذذل بذذن عبيذذد المَّذ ِذو ِالح ْميذذري ِ
اإل ْسذذتََرَاب ِاذي" :كذذان مرميذاً بالكذذذب"(،)2
ْ َُْ
()3
وكذلك قال فيو ابن حجر" :متيم بالكذب" .
الي ِ
العَّب ِ
ذاف ِق ّي" :ال يحذتج بذو"( ،)4وكذذلك قذال كذل
ذاس َ
 وقولو في حق ال َّذراوي َي ْحَيذى ب ُذن أَُّي ْذو َب أ َُبذو َ
من  :ابن القطَّان الفَاسي( ،)5وابن ِ
العماد(" :)6ال يحتج بو".

ٍ
فإنما ُّ
شيء َّ
وىذا َّ
يدل عمى استقبلل اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي َفي رأيو
إن َد َّل عمى
الر َجال ،حيث َّ
إن أحكامو نابعة من دراستو الخاصة القائمة عمى جمع األحاديث،
وحكمو عمى ّْ
الرَواة وتتبع أخبارىم ،مع عدم إىمالو
والمقارنة بينيا ،ودراستيا ،وتمحيصيا مع دراسة أحوال ُّ
لمحصيمة العممية المستفادة من ُّ
الن َّقاد الذين سبقوه في ىذا الميدان.
َ .6مخالفتوَألحكامَبعضَ ُّ
النقَّادَ :
خالفَاإلمامَأبوَبكرَاإلسماعيميَبعضَالنقادَفيَأقواليمَ،فقدَانفردَبرأيوَ،وحكموَفييمَ،ومنَذلكَ :

 قولذذو فذذي حذذق الذ َّذراويَ :عمِذذي ْبذذن المنذذذر بذذن زيذذد أ َُبذذو اْل َح َسذذن الطّ ِريقذذي" :فذذي القْمذ ِذب منذذو شذذيء
ّ
ّ
أخ ُبره"(.)7
لست ْ
ْ

فنجد أن اإلمام أبا بكر اإلسماعيمي قد خالك معظم ُّ
النقاد فذي الحكذم عمذى ال َّذراوي ،فقذد ذكذره
()9

ابن حبان( ،)8وابن شاىين

فذي الثقذات ،وقذال النسذائي" :شذيعي محذض ثقذة"( ،)10وقذال ابذن أبذي

ح ذذاتم" :س ذذمعت من ذذو م ذذع أب ذذي وى ذذو ثق ذذة ص ذذدوق ..ومحم ذذو الص ذذدق"( ،)11وق ذذال ْاب ذذن نمي ذذر" :ثق ذذة

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)14 /3
) (2اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)765 /3
) (3ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)345 /6

) (4انظر :ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)288 /12
) (5ابن القطان ،بيان الوىم واإلييام (ج.)69/4
) (6ابن العماد الحنبمي ،شذرات الذىب (ج.)287/2
) (7ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)386 /7
) (8ابن حبان ،الثقات (ج.)474 /8
) (9ابن شاىين ،تاريخ أسماء الثقات (ص.)196
) (10النسائي ،مشيخة النسائي (ص.)93
) (11ابن ابي حاتم ،الجرح والتعديل (ج.)206 /6
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صدوق"( ،)1وقَال َّ
طنِ ُّي" :ال بأس بذو"( ،)2وكذذا قذال مسذممة بذن قاسذم وزاد" :كذوفي البذأس بذو
الد َارقُ ْ
َ
()5
()4
()3
وكان يتشيع"  ،وقال ابن حجر" :صدوق يتشيع"  ،وقال السمعاني" :من أئمة الكوفة" .

ِ
خي" :مجيول"( ،)6بينما وثَّقو النقاد.
 وقولو في حق َّالراويْ :إب َراىيم بن أ ْ
َحمد البْم ّ
فقد قال أبو ذر اليََروي" :كان من الثقات المتقنين َببْمخ ،طوك وسمع الكثير ،وخرج

لنفسو معجماً"( ،)7وقال السمعاني" :الحذافظ ..كذان عالمذاً عارفذاً بأحاديذث أىذل َبْمذخ ومشذايخيم
ي عذن أبذى عبذد اهلل محمذد بذن
والتواريخ ،وجمع عموميم ،وكان يذروى الصذحيح الجذامع لمبخذار ّ

الف َرْبري ،وكان ُب ْندا ًار في الحديث"(.)8
يوسك َ

مفصمة"(.)9
َّ
الرحال ،الصادق ...لم تبميني أخباره
وقال الذىبي" :اإلمام ،المحدثَّ ،

بعضَالرَواةَأثناءَالتعريفَبيمَ َ:
 .7تضعيفَ
ُّ

الرواة أثناء التعريك بيم ،مما ُّ
يدل عمى
كان اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ُي َ
ضعّْك بعض ُّ َ
معرفتو الواسعة واحاطتو الكاممة بأحواليم ،من ذلك:
ِِ
ِ
ِ
ص َ ِرة،
 قولو في َّالراوي" :م َح َّم ُد ْب ُن أ ْ
ان اْلَباىم ُّي اْل ُم َكتّْ ُ
َح َم َد ْب ِن ُسيَْي ِل ْب ِن َعم ّْي ْب ِن م ْي َر َ
ب ِباْلَب ْ
اك"(. )10
َل ْي َس بِ َذ َ
ي بِاْلبص ِرةِ ،ف ِ
ٍ
ين"(.)11
"ح َّدثََنا أ َُبو َى َّم ٍام َس ِع ُ
يو لِ ٌ
 وقولوَ :يد ْب ُن ُم َح َّمد اْلَب ْك َرِاو ُّ َ ْ َ

ي ،و ُىو م ْن َكر اْلح ِد ِ
 وقولو :حدثنا مح َّم ُد ْبن عمِ ّْي ْب ِن اْلولِ ِيد ُّ ِيث (.)1
ص ِر ّّ َ َ ُ ُ َ
ُ َ
َُ
السَمم ُّي َب ْ
َ
) (1ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)386 /7
) (2السممي ،سؤاالت السممي لمدارقطني (ص .)218
) (3ميمطاي ،إكمال تيذيب الكمال (ج.)378 /9
) (4ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)405
) (5السمعاني ،األنساب (ج.)74 /9
) (6السيمي ،تاريخ جرجان (ص.)302
) (7الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)492 /16
) (8المرجع السابق( ،ج.)244 /12
) (9الذىبي ،سير أعبلم النببلء (ج.)492 /16
) (10اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)466 /1
) (11المرجع السابق( ،ج.)649 /2
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ي ِباْلبصرِة ،م ْن َكر اْلح ِد ِ
ٍ ُّ
َّ ِ
يث"(.)2
"ح َّدثََنا ُعَب ْي ُد المو ْب ُن ُم َح َّمد الم ْؤلُ ِؤ ُّ َ ْ َ ُ ُ َ
 وقولوَ :َ .8تفسيرَالجرحَأحيا ًناَ َ:
الرَواة يتسم بالنزاىة وسداد الرأي،
كان من منيج اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في جرح ُّ
أحيانا ،مما يساعد في الوقوك عمى أسباب
ومن األدلة الواضحة عمى ذلك َّأنو كان يفسر الجرح
ً

الراوي عنده ،من ذلك:
الجرح في َّ

ار ْن ِديُّ" :ال أتيمو في قصد الكذب،
 قولو في حق َّالراويُ :محمد ْبن محمد ْبن ُسميمان ابن اْلَب َ
وم ّْ
صحك أيضًا ،أو قال :كثير التصحيك ،ثم قال :حكى لي عن
ولكنو خبيث التدليسُ ،
سويد أنو كان يدلس" ،وقال اإلسماعيمي" :كأنو تعمم من سويد التدليس"(.)3

حَغالباَ :
عدمَتفسيرَالج ْر
َ .9
ً
َ
عممنا في الفقرة السابقة َّ
أحيانا ،ولكن
الج ْرح
ً
أن اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي كان يفسر َ
الج ْرح في مواطن عديدة،
الج ْرح يتبيَّن َّأنو كان ال يفسر َ
بالنظر في أقوالو وعباراتو الواردة في َ

من ذلك:

وباري" :ميموز عميو"( ،)4ولم يبين
 قولو في حق َّالج َ
الراوي :طمحة بن أبي طمحة الجرجاني ُ
سبب اليمز.
الراوي َعمِي ْبن المنذر ال ّ ِ
أخ ُبره"(.)5
 وقولو في حق َّلست ْ
يقي"َ:في القْم ِب منو شيء ْ
طر ّ
ّ

ومما ال شك فيو َّ
أن اإلمام أبا بكر اإلسماعيمي كان ال يطمق أي حكم من أحكامو عمى

الرَواة ِج از ًفا؛ بل َّ
الرَواة وأخبارىم.
إن ذلك يأتي بعد دراسة شاممة وتتبع عممي دقيق ألحوال ُّ
ُّ
.10

َتكرارَعباراتَالجرحَ فيَالراويَالواحدَ َ:

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1انظر :اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)458 /1
) (2المرجع السابق( ،ج.)700 /2
) )3الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343 /4
) (4اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)660 /2
) (5ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)386 /7
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كان اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي كعادة بعض ُّ
النقَّاد يكرر وينوع في عبارات التجريح في
نفس الراوي ،وان دل ذلك فإنما يدل عمى سعة اطبلعو ،وعممو الدقيق بأحوال الرجال ،من ذلك:
الراويَ :خالد بن َرسَّان بن َمالك ،أ َُبو عبسَّ ،
الب ِ
صري" :شيخ لين من شرط
 قولو في َّالدارِم ّي َ
الصحيح"( ،)1وقال أيضًا" :كان قد اختمط"(.)2
.11

ةَإلىَبمدَالراويَأحياناًَ،ثمَإصدارَالحكمَعميو:
اإلشار
َّ

َح َم َد ْب ِن ُسيَْي ِل ْب ِن
 ومن ذلك قول اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي في حق َّالراوي" :م َح َّم ُد ْب ُن أ ْ
ِِ
ِ
ِ
اك"(. )3
ص َرِة ،لَ ْي َس بِ َذ َ
ان اْلَباىم ُّي اْل ُم َكتّْ ُ
َعم ّْي ْب ِن م ْي َر َ
ب ِباْلَب ْ
ضب ،وىو م ْن َكر اْلح ِد ِ
ِ
 وقولو" :حدثنا مح َّم ُد بن عمِ ّْي ب ِن اْلوِل ِيد ُّ ِيث"(.)4
ص ِر ّّ
ي َي ْخ ُ َ ُ َ ُ ُ َ
السَمم ُّي َب ْ
َُ ُْ َ ْ َ
.12

الرَواةَ َ:
َالتفردَبجرحَبعضَ ُّ
الرواة لم أجد فييم
الرواة ،وكل ىؤالء ُّ
انفرد اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي بجرح ( )10من ُّ

بل _حسب اجتيادي_ وقد وافقت في أرمبيم اإلمام أبا بكر
من تكمم عنيم جرحاً أو تعدي ً

اإلسماعيمي؛ ألن معظميم من شيوخو ،وممن ىم من أىل بمده "جرجان" ،وما حوليا ،واهلل أعمم،

وىم كالتالي:
.1
.2
.3
.4
.5

ِ
ى ،وقال فيو" :فيو لين"(.)5
َسعيد بن ُم َح َّمد َ
الب ْك َرِاو ّ
ِ
رجاني ،وقال فيو" :لم يكن بذاك"(.)6
َع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن اْل ُح َس ْي ِن ْب ِن ِإ ْس َح َ
الج َ
اق اْل ُج َو َان َكان ُّي ُ
َحمد بن الحسن ،الو ِ
اس ِطي" :لم يكن بذاك"(.)7
ُم َح َّمد بِن أ ْ
ََ
َ
جم ْيع ِبن مح َّمد المو ِ
صمي ،وقال فيو" :منكر الحديث"(.)8
َُ
َُ
َْ
ُعبيد اهلل بن ُم ّح ّمد بن َّ
ضر ،وقال فيو" :منكر الحديث"(.)1
الن ْ

) (1ابن حجر ،لسان الميزان (ج.)333 /3
) (2المرجع السابق( ،ج.)117 /9
) (3اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)466 /1
) (4المرجع السابق( ،ج.)458 /1
) (5السيمي ،سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص.)219
) (6اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)715 /3
) (7المرجع السابق( ،ج.)426 /1
) (8المرجع نفسو( ،ج)595 /2
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.6
.7
.8
.9

الخ ْمري ،وقال فيو" :لم يكن بشيء"(.)2
َح َمد ْبن إبراىيم ،أ َُبو معاذ ُ
أْ
محمد بن عون بن َداود ،أبو عبداهلل ِ
الس ْي َرِافي ،وقال فيو "لم يكن في الحديث بذاك"(.)3
َْ
َ
َُ
ُ
ُم َح َّمد بن ِجبريل َّ
أسبزار ،وقال فيو" :لم يكن من أىل الحديث"(.)4
النسوي ،بقرية ْ
َحم َد ْبن ُب ْن َدار ِ
اإل ْستََرَاب ِاذي ،وقال فيو" :لم يكن شيئاً"(.)5
ُم َح َّمد ْبن أ ْ َ

وباري ،وقال فيو" :ميموز عميو"(.)6
َ .10
الج َ
الج ْرجاني ُ
طْم َحة بن أبي طْم َحة ُ

=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1المرجع نفسو( ،ج.)700 /2
) (2المرجع نفسو( ،ج.)386 /1
) (3المرجع نفسو.

) (4االمرجع نفسو( ،ج(.469 /1
) (5انظر :الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)463 /3
) (6اإلسماعيمي ،معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي (ج.)660 /2
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المبحثَالخامس َ

جدولَمقارنةَالرواةَالمجرحينَونتائجو َ
َ
وبعذذد د ارسذذة الذ ُّذرواة المجذ َّذرحين عنذذد اإلمذذام َّ
الناقذذد أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي ،كذذان مذذن تمذذام الفائذذدة

بيذذان المقارنذذة بذذين حكذذم اإلمذذام أبذذي بكذذر اإلسذذماعيمي ،وأحكذذام ريذره مذذن ُّ
النقَّذذاد فذذي جذذدول مقارنذذة؛
مذذن بذذاب التسذذييل فذذي عذذرض أىذذم مذذا توصذذمت إليذذو مذذن نتذذائج ،ثذذم بيذذان أىذذم مذذا وقفذذت عميذذو مذذن

مبلحظاتَ :
َ
َ
َ
َ
َ

أولًَ:جدولَالمقارنةَ .
َ
م

الراوي

قولَالناقد

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

المرتبةَاألولى َ
الجرحَبألفاظَتدلَعمىَالضعفَاليسير
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مالحظات

م

الراوي

َ

.1

قولَالناقد

"فيو لين"

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

-

"فيو لين"

سعيدَ

لم أقك عمى
أقوال أخرى
لمنقاد فيو.

الب ْك َراوي
َ

.2

مالحظات

خالدَبنَ

"شيخ لين

"ال أعرفو"،

غسانَ

من شرط

وذكره في

بكر

صري
َ
الب ْ

الصحيح"،

ديوان

اإلسماعيمي
ُك َّل ُّ
النقاد

ومرة "قد

-

"ضعيك"

الضعفاء

اختمط".

وافق أبو

عمى

تضعيفو،
واهلل أعمى
وأعمم.

.3

ُم َح َّمدََبنََ
ُم َح َّمدََ

َّ
الش ْيباني

"كبر سنو

"شيخ

وضعك..

الكوفة،

من جممة
شيوخ
الكوفة"

ان
َك َ
السمطان
ّ
يختاره،

والقضاة،

-

"ثقة اختمط

ربم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

في آخر

اإلس ذ ذذماعيمي

عمره"

أشذ ذ ذ ذذار إلذ ذ ذ ذذى
ض ذ ذذعفو فذ ذ ذذي
ِكَب ذ ذ ذ ِذره فق ذ ذ ذذط،
ولذ ذ ذ ذ ذذم ُي ِشذ ذ ذ ذ ذذر

ال
وما قَ َ
فيو القول.

كم ذ ذ ذذا أشذ ذ ذ ذذار

وكان ثقة

ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذىبي،

النفع".
ّ

أبذ ذ ذ ذ ذ ذذا بكذ ذ ذ ذ ذ ذذر

كثير
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إلذ ذ ذذى توثيقذ ذ ذذو

وبالتذالي فذذإن

م

الراوي

قولَالناقد

.4

إبر ِ
اىيمَبنَ

"مجيول"

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

"اإلمام،

-

ثقة

مالحظات
اإلس ذ ذذماعيمي

وافق الذذىبي
ف ذ ذ ذذي حكم ذ ذ ذذو
عم ذذى ال ذ َّذراوي

قبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل
اختبلطذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو،
واهلل أعمذ ذ ذ ذ ذ ذذى

وأعمم.

دَالب ْمخي
ْ
أح َم َ

ثقة؛ لتوثيق

المحدث،

النقاد لو،

الرحال،
َّ

ولو كان

الصَّادق..
 .لم

مجيوالً كما

قال أبو بكر

تبميني

اإلسماعيمي
َل َما وثَّقو
النقاد ،وبيذا

أخباره

مفصمة"
َّ

يكون أبو
بكر

اإلسماعيمي
قد خالك
النقاد في

حكمو عمى
الراوي
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م

الراوي

قولَالناقد

.5

سنَبنَ
َ
الح َ

"مجيول"

.6

سنَبنَ
َ َ
الح َ

ش ْيد
ُر َ

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

"فيو لين"،

-

ضعيك

مالحظات

خالك أبو

وقال في

بكر

موضع

اإلسماعيمي

"مجيول"

في القول

معظم ُّ
النقاد

آخر:

بأنو"
مجيول".

الطّ ّيب

الشج ِ
اعي
ُّ َ

َ

"نحن
سمعنا منو
قديماً ،وكان

ث،
"الم َح ّْد ُ
ُ
الرحَّال"
َّ

إذ ذاك

-

متيم

متيم

بالكذب

بالكذب؛

ألنو كما
قال
الدارقطني

مستو ًار

َّ
حدث بما لم

وكتبو

يسمع،

صحاحًا،

وانما أفسد

وبيذا يكون

أمره بأخرة"

حكم

اإلسماعيمي
مخالك
لمعظم
النقاد.
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.7

ط ْمحةَبنَأبيَ
َ

"ميموز

طَ ْمحةَ

جوب ِ
اري
ا ْل َ

عميو"

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

-

"ميموز
عميو"

مالحظات

الراوي من
ّ
شيوخ أبي
بكر
اإلسماعيمي

 ،ومن أىل
بمده.

.8

َبنَ
ب ُ
أَي ُّْو ُ
س َوْي ٍدَأ َُبوَ
ُ
س ُع ْوٍدَ
َم ْ
ِ
الح ْم َي ِر َّ
ي

"فيو نظر"

.9

َبنَ
َعمِ ّي ْ

"في القْم ِب

وقال

"صدوق

الذىبي:

يخطئ"،

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر

"كان سيء

وقال في

اإلس ذ ذذماعيمي

الحفظ

موضع

أرم ذذب النق ذذاد

ليناً" ،وقال

ضعيك

آخر:

عمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى

في موضع "ضعيك"
آخر:

"معروك

واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو

تضعيفو.

.

ضعفو
أحمد بن
حنبل"

المنذرَبنَ

منو شيء

زيدَأ َُبوَ
سنَ
ا ْل َح َ

أخ ُبره"
لست ْ
ْ

-

"صدوق
يتشيع"

ثقة

خالك أبو
بكر
اإلسماعيمي

معظم ُّ
النقاد

ِ
يقيَ
الطّر ّ

في الحكم
الراوي
عمى َّ
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.10

الراوي

قولَالناقد

دَبنَ
ُم َح َّم ْ

"ال أتيمو

ُم َح َّمدََ
البا َغ ْن ِدي
َ

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

"الحافظ..

صدوق،
ّْ
مدلس

بالتدليس

وتدليسوُ
من الثالثة

في قصد

مشيور

الكذب،

ولكنو خبيث

مع

التدليس،

بكر
اإلسماعيمي

معظم ُّ
النقاد

تدليسو،

واألمانة"

أيضًا ،أو

وافق أبو

عمى

الصدق

وم ّْ
صحك
ُ

مالحظات

واهلل أعمى

وأعمم

قال :كثير
التصحيك"

المطمبَالثانيَ:الرواةَالذينَجرحيمَبألفاظَتدلَعمىَالضعفَالشديد.
ّ
.11

ُم َحمدَبنَ
َع ِميَبنَ
"منكر
َِ
الوليدَبنَ الحديث"
عمِيَالس ِ
مم َّ
ي
َ
ّ

ذكره

-

منك ذ ذ ذ ذ ذذر واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو

َّ
الذىبي في

الحذ ذ ذ ذ ذذدي بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر

الضعفاء،

اإلس ذ ذذماعيمي
الذ ذ َّذذىبي فذ ذذي

وقال في
موضع

ث

تجريح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو

آخر:

لم ذ ذراوي ،واهلل

"روى أبو

أعمى وأعمم.

بكر

البييقى
حديث

َّ
الضب من
طريقو
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الراوي

قولَالناقد

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

مالحظات

بإسناد

نظيك ،ثم
قال
البييقى:
ِ
الح ْمل فيو
عمى
السَّممي

ىذا ،قمت:
صدق واهلل
البييقى،
فإنو خبر
باطل"

.12

َ
ُج َم ْيعَ ِبنَ

ُم َح َّمدَ
المو ِ
صمي
َْ

-

-

منكر
الحديث

"م ْنكر
ُ

الحديث"

ال ذ ذ ذ ذ ذ َّذراوي

م ذ ذ ذذن ش ذ ذ ذذيوخ

أبذ ذ ذ ذ ذذي بكذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
وى ذ ذ ذذو أعمذ ذ ذ ذذم

ب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو ،واهلل
أعمى وأعمم.
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.13

الراوي

قولَالناقد

ُع َب ْيدَاهللَبنَ

"م ْن َكر
ُ
ِ
الحديث"
َ

محمدَبنَ

َّ
ضرَ،أبوَ
الن ْ

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

-

منكر

الحديث

مالحظات

لم أقك

عمى أقوال
أخرى لمنقاد،

ُم َح َّمدَالمُّ ْؤلؤي

وبيذا يكون
اإلمام أبو

بكر
اإلسماعيمي
قد تفرد في

الحكم عمى
الراوي ،وىو
أحد شيوخو،

وىو أعمم
بو
.14

دَبنَ
َأ ْح َم ْ

إبراىيمَ،أ َُبوَ
معاذَال ُخ ْمري

لم يكن
بشيء

-

-

لم يكن
بشيء

الذ ذ ذ َّذراوي مذ ذ ذذن
شذ ذ ذذيوخ أب ذ ذ ذذي

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي

وىذ ذ ذ ذ ذذو مذ ذ ذ ذ ذذن
أى ذ ذ ذ ذذل بم ذ ذ ذ ذذده
ُج ْر َجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان،

واهلل أعمذ ذ ذ ذ ذ ذذى

وأعمم.
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.15

الراوي

قولَالناقد

دَبنَ
َح َم ْ
أْ

"ليس

ُم َح َّمدَبنَ

ُم َممَّكَ،أ َُبوَ
العباس

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

ذكره في

-

بشيء"،

ديوان

وقيل"َ:ال

الضعفاء.

مالحظات

ليس بشيء واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو
بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي

كذ ذ ذ ذ َّذل النقذ ذ ذ ذذاد

شيء"

عمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى

تضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعيفو،
وىذ ذ ذ ذ ذذو مذ ذ ذ ذ ذذن
شذ ذ ذذيوخ أب ذ ذ ذذي

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
 ،وأى ذذل بم ذذده
ُج ْر َجان

.16

"ليس

ُم َح َّمدَبنَ
َحمدَالب ِ
اىمِي بذاك" ،وقال
أْ
َ
في موضع

-

آخر:

-

متروك

متروك

الحديث

الحديث،

وىذا موافق
لما قالو أبو

بكر

"منكر جدًا"

اإلسماعيمي

"منكر
الحديث"،
ولقد وافق

أبو بكر

اإلسماعيمي
بعض النقاد
عمى
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الر ْح َم ِنَ
َع ْبَُدَ َّ

لم يكن

مالحظات

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

-

"لم يكن

لم أقك

بذاك"

عمى أقوال

تضعيك

الراوي ،واهلل
أعمى وأعمم.

.17

س ْي ِنَ
ْب ُنَا ْل ُح َ

بذاك"

رجاني
الج َ
ُ

أخرى لمنقاد،
وبيذا يكون
اإلمام أبو

بكر

اإلسماعيمي
تفرد في
قد َّ

الحكم عمى
الراوي.
.18

ُم َح َّمدَ ِبنَ
َحمدََ
أْ

"لم يكن

-

بذاك"

صبي َ
ا ْل َق َ

-

"لم يكن

لم أقك

بذاك"

عمى أقوال
أخرى لمنقاد،

وبيذا يكون

الج ْرجاني
ُ

اإلمام أبو
بكر
اإلسماعيمي
قد تفرد في

الحكم عمى
الراوي ،وىو
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قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الراوي

قولَالناقد

الذىبي

حجر

القول

-

محمدَبنَ

"لم يكن

"بو كل

عميَبنَ

بذاك"

البأس"،

مالحظات
من شيوخو،

وأىل بمده،
وىو أعمم
بو.
.19

سيلَأبوَبكرَ

وقال في

المفسر
ِّ

آخر:

يَ
الم ْرَو ِز ّ
َ

واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو
لم يكن
بذاك

موضع

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي

بعذذض النقذذاد
عمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى

ِ
ام،
"اإل َم ُ

تضعيفو َ

ث
الم َح ّْد ُ
ُ
ال َكبِ ْير،

ان إِ َمامًا
َو َك َ
ِفي
التَّ ْف ِس ْير"
.20

َعمِيَبنَ
ْإبر ِ
اىيمَ

الج ْر َجانيَ َ
ُ

"لم يكن من
الحديث في
شيء"

"متيم"

واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو
متيم
بالوضع

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
كذ ذ ذ ذ َّذل النقذ ذ ذ ذذاد
عمذذى اتيامذذو
بالوضع.
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م

.21

ُم َحمدَبنَ
َعونَ
السير ِ
ِ
افي
َْ

"لم يكن في
بذاك"

.22

ُم َح َّمدَبنَ

"لم يكن من

الحديث

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

-

لم يكن في
الحديث

بذاك

مالحظات

لم أقك

عمى أقوال
أخرى لمنقاد،
وبيذا يكون
اإلمام أبو

بكر
اإلسماعيمي
قد تفرد في

الحكم عمى
الراوي ،وىو
أحد شيوخو،

وىو أعمم
بو ،واهلل
أعمم.
ِجبريلَ

َّ
سوي
الن ْ

أىل
الحديث"

" بو كل
البأس"،
وقال في
موضع
آخر:

ِ
ام،
"اإل َم ُ

ث
الم َح ّْد ُ
ُ
ال َكبِ ْير،

ان ِإ َمامًا
َو َك َ
ِفي
التَّ ْف ِس ْير".
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-

"لم يكن من

لم أقك

أىل

عمى أقوال

الحديث"

أخرى لمنقاد،

وىو من
شيوخو.

م

.23

الراوي

دَبنَ
ُم َح َّم ْ
َح َم َدَ
أْ

ِ
ستََر َاب ِاذي
اإل ْ

قولَالناقد

"لم يكن
شيئاً"

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

-

لم يكن
شيئًا

مالحظات

لم أقك عمى

أقذ ذوال أخ ذذرى
لمنق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاد،
والذ ذ َّذراوي مذ ذذن

شذ ذ ذذيوخ أب ذ ذ ذذي

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي

 ،وم ذذن أى ذذل
بمده.
.24

ىَبنَ
َي ْح َي ُ

أَي ُّْو َبَأ َُبوَ
العب ِ
َّاسَ
َ
ال َغ ِ
اف ِق َُّ
ي

"ال ُي ْحتَ ُّج
بِو"

صدوق ييم واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو

"ثقة" ،وقال
في موضع "صدوق
آخر" :أحد ربما
العمماء..
صالح

أخطأ"

بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي

بعذذض النقذذاد
عم ذ ذذى الق ذ ذذول

الحديث"،

بأن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو ال

ومرة قال:
َّ

يح ذ ذ ذذتج ب ذ ذ ذذو،

"حديثو فيو

وخذ ذذالك مذ ذذن

وقال

وربمذذا يقصذذد

أيضًا" :لو

أب ذ ذ ذ ذ ذذو بك ذ ذ ذ ذ ذذر

مناكير"،

ررائب

قذذال بتوثيقذذو،

اإلس ذ ذذماعيمي

ومناكير

بقولذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو" :ال

يتجنبيا

يحذ ذ ذ ذذتج بذ ذ ذ ذذو"

أرباب

أي

الصحاح،
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األحاديذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذث

م

الراوي

قولَالناقد

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

ويتقون

مالحظات
التذ ذ ذ ذذي سذ ذ ذ ذذاء

حديثو،

حفظذذو فييذذا،

وىو حسن

واهلل أعمذ ذ ذ ذ ذ ذذى

الحديث"،

وأعمم.

مرة:
وقال َّ
"صدوق"،
وقال في
موضع
آخر:

ِ
ام،
اإل َم ُ

ث،
الم َح ّْد ُ
ُ
العالِ ُم
َ
َّ
يير"،
الش ُ
وقال
أيضًا:

"كان أحد
أوعية

العمم"،
وذكره في
الطبقة
األولى
فيمن

يعتمد قولو
في الجرح

والتعديل".
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م

.25

الفضلَبنَ
ر ْ
ُع َب ْيدَالمَّ َِوَ
ِ
ستََر َاباذي
اإل ْ

"كان مرمياً
بالكذب"

.26

يعقوبَبنَ

متيما
"كان ً

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

-

مالحظات

واف ذ ذ ذ ذذق أب ذ ذ ذ ذذو

م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتيم بك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
اإلس ذ ذذماعيمي
بالكذب
كذ ذ ذ ذذلَّ النقذ ذ ذ ذذاد
عمذ ذذى تركذ ذذو،

واتيامذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو
بالكذب.

إسحاقَ
الو ِ
اسطي

فيما يروي"

"أظنو ابن
تحية ..ال
شيء"،

-

متيم
ّْ
بالكذب

لم أقك عمى
أقوال أخرى
لمنقاد ،وبيذا

وقال في

يكون اإلمام

موضع

أبو بكر

آخر:

اإلسماعيمي

بثقة"،

الحكم عمى

وقال في

الراوي ،وىو

"ليس

موضع

قد تفرد في

من شيوخو

آخر" :آتى

وىو أعمم

بحديث

بو ،واهلل

موضوع"،
وذكره في

الضعفاء،
ولقد ترجم
الذىبي
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أعمم.
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الراوي

قولَالناقد

قولَ

قولَابنَ

خالصةَ

الذىبي

حجر

القول

مالحظات

ترجمة

أخرى،
وقال فيو:
"ليس بثقة،
قد اتيم"،
وقال في
موضع
آخر:

"ضعيك"

َ
ثانياًَ:نتائجَجدولَالمقارنةَ،وممحوظاتو.
وبعد ىذا العرض يمكن الوقوك عمى نتائج وممحوظات َّ
عدة ،منيا:
 .1بمغ عدد الرواة المجرحون عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي ( )26راوياً.
 .2وافذق أبذو بكذر اإلسذماعيمي ك َّذل النقذاد فذذي ( )4راويذًا ،ووافذق معظذم ُّ
النقذاد فذي ( )3مذن الذ ُّذرواة،
وواف ذذق بعض ذذيم ف ذذي ( )3م ذذن ال ذ ُّذرواة ،وخ ذذالك ك ذذل النق ذذاد ف ذذي حكم ذذو عم ذذى ( )1م ذذن ال ذ ُّذرواة،

وخذالك معظذذم النقذذاد فذذي حكمذو عمذذى ( )2مذذن الذ ُّذرواة ،وتفذذرد اإلمذام أبذذو بكذذر اإلسذذماعيمي فذذي

حكمذذو عمذذى ( )10مذذن الذ ُّذرواة ،حيذذث لذذم أجذذد فذذييم _ حسذذب إطبلعذذي_ أق ذواالً أخذذرى لمنقذذاد،
الرواة (.)3
احد فقط ،وقد بمغ عدد ىؤالء ُّ
ومن ُّ
الرواة من تكمَّم فييم ناقد و ٌ
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تبين مدى اعتدال اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي ،وتوسطو في أحكامو عمى
وىذه اإلحصائية ّ
الرَواة وتعديميم.
ُّ
المجرحين بمغ عدد شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي الذين تكمم فييم ()15
الرواة
َّ
 .3من بين كل ّ
راويًا ،وكان أرم ب النقاد من أىل بمده (جرجان) ،وما حوليا ،وىو أعمم بيم ،واهلل أعمى
وأعمم.

الرواة الذين حكم عمييم اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي،
 .4حكم اإلمام الذىبي عمى ( )13من ّ
وبيان ذلك كالتالي:
الرواة ممن
الرواة ،وخالفو في ( )5من ُّ
 وافق الذىبي أبا بكر اإلسماعيمي في جرح ( )8من ُّجرحيم اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ،في حين قام الذىبي بتعديميم في مراتب مختمفة.

الرواة الذين حكم عمييم اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي،
 .5حكم اإلمام ابن حجر عمى ( )2من ّ
وقد وافقو الحكم فييما.
الرواة ،حيث اتفقا في
 .6اشترك اإلمامان الذىبي مع اإلمام ابن حجر في الحكم عمى ( )2من ُّ
حكميما عمييما ،فقد قال أبو بكر اإلسماعيمي في حق :

ِ
ٍ
ي" :في ذذو نظ ذذر"( ،)1وق ذذال ال ذذذىبي" :ك ذذان س ذذيء الحف ذذظ
 أَُّي ذ ْذوب ب ذذن ُس ذ َذويد أ َُب ذذو َم ْس ذ ُذع ْوٍد الح ْمَي ذ ِذر ّلينذ ذاً"( ،)2وق ذذال ف ذذي موض ذذع آخ ذذر" :مع ذذروك ض ذذعفو أحم ذذد ب ذذن حنب ذذل"( ،)3وق ذذال اب ذذن حج ذذر:
"صدوق يخطئ"( ،)4وقال في موضع آخر" :ضعيك"(.)5
 وقال في محمد ْبذن محمذد ِ ِار ْن ِذدي" :ال أتيمذو فذي قصذد الكذذب ،ولكنذو خبيذث
الب َ
الواسذط ّي ابذن َ
َ
()6
وم ّْ
صحك أيضًا ،أو قال :كثير التصحيك" .
التدليسُ ،

) (1ابن حجر ،تيذيب التيذيب (ج.)406 /1
) (2الذىبي ،ديوان الضعفاء (ص.)42
) (3ابن حجر ،تقريب التيذيب (ص.)118
) (4ابن حجر ،التمخيص الحبير (ج.)513/3
) (5ابن حجر ،فتح الباري (ج.)385/9
) )6الخطيب البيدادي ،تاريخ بيداد (ج.)343 /4
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وقال َّ
المعمر..كان مدلساً وفيو شيء ..صدوق ،مذن بحذور الحذديث( ،)1وقذال فذي
الذىبي" :الحافظ
ّْ
()3

موضع آخر" :الحافظ"( ،)2وقال ابن حجر" :الحافظ...مشيور بالتدليس مع الصدق واألمانة"

 .7اجتيدت في بيان خبلصة الحكم عمى جميع الرواة المجرحين عند اإلمام أبي بكر
اإلسماعيمي ،وبيان ذلك:

الرواة ،بنحو لفظ اإلمام أبي بكر
افقت اإلمام أبا بكر اإلسماعيمي في جرح ( )20من ُّ
 و ُالرواة قمت بتجريحيم بعد المقارنة ،والموازنة
اإلسماعيمي أو قر ًيبا منو ،وخالفتو في ( )6من ُّ
بين قولو وأقوال ريره من النقاد.

َ

) )1الذىبي ،ميزان االعتدال (ج.)27 /4
) (2الذىبي ،تاريخ اإلسبلم (ج.)257 /7
) )3ابن حجر ،تعريك أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص ،)44وتدليسو من المرتبة الثالثة.
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الخاتمة َ
وتشتملَعمىَأىمَالنتائجَوالتوصياتَ :
ِ
ِ
ئ
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،الحمد هلل رب العالمين ً
حمدا يوافي ن َع َم ُو ُ
ويكاف ُ
مزيده ،والصبلة والسبلم عمى نبيّْنا محمد  ،وعمى آلو وأصحابو ،وسمم تسميمًا ،وبعد:
ففي خاتمة رسالتي ىذه استعرضت أىم النتائج التي توصمت إلييا ،والتوصيات ،واهلل

المستعان.

أولَ:النتائجَ :
ً
َ

ميمة ،من أبرزىاَ :
َ َّ
توصْمت من خبلل ىذا البحث ،إلى نتائج َّ

 .1يعتبر اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي من أبرز عمماء اإلسبلم في القرن الثالث اليجري ،وىو
العصر الذىبي لعمم الحديث الشريك ،وكان شافعي المذىب ،عمى عقيدة أىل السُّنة
ِ
الجرح والتَّعديل.
والجماعة ،واعتُمد رأيو في ْ
 .2بمغ عدد الرواة الذين تكمم فييم اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي ما بين ُم َج َّرٍح و ُم َع َّدل( )66راويًا،
اويا بألفاظ التجريح المختمفة.
اويا بألفاظ التعديل المختمفة ،ول( )26ر ً
تعرض منيم ل( )40ر ً
 .3عبر اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي بألفاظ جرح متعددة ،متباينة الدالالت ،منيا ما كان مفردًا،
ومنيا ما كان من ألفاظ الجرح المطمق.

َ .4عبر اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي بألفاظ تعديل متعددة ،مختمفة الدالالت... ،
َ .5تميزت عبارات اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي بالتوسُّط واالعتدال ،في حكمو عمى المجروحين،
ويعتبر اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي من طبقة ُّ
الن َقاد المعتدلين المتوسطين في حكمو عمى
الرجالَ.
 .6كان اإلمام أبو بكذر اإلسذماعيمي منصذفاً فذي تعديمذو لمذرواة ،حيذث وافذق ك َّذل النقذاد فذي ()24
راوياً ،ووافق بعض ُّ
الرواة ،ووافق معظميم في رٍاو واحد.
النقاد في رٍاو واحد من ُّ

لمجرح
َّم ُ
ت مراتب الجرح والتعديل عند اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي إلى سبع مراتب ْ
َ .7قس ْ
وثبلث لمتجريح ،وبيانيا كما يميَ :
والتعديل ،أربع منيا لمتعديل،
ٌ
مراتبَالتعديلَ َ:
 األولى :التعديل بوصك يدل عمى تمام الضبط. الثانية :التعديل بصفة قريبة واحدة تدل عمى الضبط.206

 الثالثة :التعديل بصفة قريبة من الضبط. الرابعة :التعديل بصفة قريبة من الجرح.مراتبَالجرحَ َ:
 األولى :مرتبة الجرح اليسير. الثانية :مرتبة الجرح الشديد.الرْمي بالكذب والوضع.
 -الثالثةَّ :

جرحا
منيجا
 .8اتََّبع اإلمام أبو بكر اإلسماعيمي
عمميا دقيقًا في الجرح والتعديل ،وتتبُّع أحواليم ً
ً
ً
وتعديبل ،وىذا المنيج لو خصائصو المميزة ،وقواعده وأسسو الواضحة ،ومن ىذه
ً
الخصائص:

 -1الدقة واألمانة والموضوعية.
 -2اعتماده في مصادره العممية في الجرح والتعديل عمى حصيمة من قبمو من ُّ
الن َّقاد.
الراوي باليمط والخطأ اليسير.
 -3عدم مؤاخذة َّ
الراوي مع اإلشارة إلى بدعتو.
َ-4توثيق أو تضعيك َّ
الراوي الواحد.
َ-5تكرار عبارات الجرح أو التعديل في َّ
الرَواة ،وتعديميم.
َ-6التفرد بتضعيك بعض ُّ
رالبا.
 -7تفسير الجرح
ً
أحيانا ،كبيان عمة كاالختبلط ،وعدم تفسيره ً
َ .9من خبلل دراستي لمنيج اإلمام أبي بكر اإلسماعيمي تبين لي اتباع كثير من أئمة ُّ
النقَاد ل و
معتدل،
الرَواة ،وكان المصدر الوحيد في معرفة أحواليم أحيانًا ،و َّأنو ناقد
في أحكامو عمى ُّ
ٌ
الج ْرح والتَّعديل.
ومتوسط في َ

ثانياَ:التَّوصياتَ .
ً

ومن أبرز التوصيات التي أختم بيا بحثي ىذا ،والتي أوصي نفسي وكل طالب ٍ
عمم

بيا ،وىي:
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الر َجال ،ودراسة مناىج
 .5توجيو طمبة الدراسات العميا وتشجيعيم نحو الدراسات المتعمقة في نقد ّْ
ُّنة النبوية ،و ّْ
األئمة ،وابراز جيودىم العظيمة في حفظ السَّ
الدفاع عنيا.
 .2االىتمام بإفراد مصنفات خاصة يتم فييا تجميع أحكام كل ناقد عمى حدة عمى ررار
مصنفات األئمة في ىذا الباب ،وخاصة ُّ
الج ْرح والتَّ ْع ِديل ولم
النقَّاد الذين اعتمدت أقواليم في َ
تفرد أقواليم في مصنفات.
الصادرة عن ُّ
النقَّاد،
الج ْرح والتَّ ْع ِديل وعباراتو َّ
 .3االجتياد في العمل عمى إخراج معجم أللفاظ َ
مع فيرستيا بطريقة عممية ،واالجتياد في الوقوك عمى مدلوالتيا ،وشرح معانييا ،وتحرير
ىذه المصطمحات بإمام معين.

 .4العناية بإخراج معجم ُّ
وتعديبل عمى مر العصور ،مع
جرحا
لمنقَّاد الذين تكمَّموا في ّْ
ً
الر َجال ً
ذكر ترجمة موجزة ومفيدة ل ُك ّْل ناقد تكون بمثابة مرجع لطمبة العمم.
 .5تعريك المسممين بفرسانيم ،وعممائيم وابراز جيودىم في خدمة ىذا ّْ
الدين العظيم ،وعمى
وجو الخصوص الحديث الشريك.

 .6االجتياد في البحث عن كتب ُّ
النقَّاد المفقودة ،وأن تخصص الدول ميزانية لذلك.
وفي الختام ،أسأل اهلل الذي ال إلو إال ىو أن ييفر لئلمام أبي بكر اإلسماعيمي وأن
يرحمو رحمة واسعة ،ويجزيو عنا وعن اإلسبلم والمسممين خير الجزاء.
خالصا لوجيو الكريم ،ويجعمو في
عمبل
وأسألو ُ -س ْب َح َانو وتعالى -أن يجعل ىذا العمل ً
ً
أن ييفر لنا زالتنا ،ويرضى عنا وأن ُي ّْ
ي الكريمين،و َّ
سد َدنا في
الد َّ
ميزان حسناتي ،ومشرفتي ،وو َ

القول والعمل ،الميم آمين.

َّ
وعمىَسائرَالن ِبيين
محمدَ،وعمىَآلوَوصحبوَ
وصمَّىَاهللَُوسمَّمَعمىَ ِّ
سيدناَ ّ
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المصادرَوالمراجع َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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المصادرَوالمراجع َ
القرآنَالكريمَ .
عبدالرحمن
محمد1271( .ىذ) .الجرحُ والتَّعديل .تحقيق:
الرحمن بن
َّ
ابن أبي حاتم ،عبد َّ
ّ
المعمّْمي .ط . 1بيروت :دار إحياء التراث العربي ،عن مطبعة مجمس دائرة المعارك العثمانية
ُ
بحيدر آباد الدكن ،اليند.

محمد1399( .ىذ) َّْ .
النياية في رريب الحديث واألثرَ.تحقيق:
ابن األثير الجزري ،المبارك بن َّ
طاىر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ،بيروت :المكتبة العمميةَ .

ابن األثير الجزري ،المبارك بن محمد1389( .ىذ) .جامع األصول في أحاديث الرسول .تحقيق:

عبدالقادر األرناؤوط .ط .1مكتبة الحمواني ومطبعة المبلح ومكتبة دار البيان.

ابن األثير الجزري ،عمي بن أبي الكرم .المّباب في تيذيب األنساب .بيروت ،دار صادر.

عمي1416( .ىذ)َّ .
الضعفاء والمتروكين .تحقيق :عبداهلل القاضي،
ي،
َّ
ابن الجوز ّ
عبدالرحمن بن ّ
بيروت :دار الكتب العممية.
ابن الجوزي ،عبدالرحمن بن عمي 1412( .ىذ) .المنتظم في تاريخ األمم والمموكَ.تحقيق :محمد

عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

ابن الصبلح ،عثمان بن عبد الرحمن1992( .م) .طبقات الفقياء الشافعية .تحقيق :محيي الدين

عمي نجيب .ط .1بيروت :دار البشائر اإلسبلمية.

عبدالرحمن1423( .ىذ) .معرفةُ أنواع ِ
عمم الحديث ،المعروك بذ "مقدمة
ابن الصبلح ،عثمان بن
َّ
الف ْحل .ط .1بيروت :دار الكتب العمميةَ .
ابن الصبلح" ،تحقيق :عبدالمّطيك اليميم ،وماىر َ
الحِثيث عمّن ُرِمي بوضع الحديث .تحقيق:
محمد1417( .ىذذ).
ُ
الكشك َ
ابن العجمي ،إبراىيم بن ّ
َّام ّرائي .ط .1بيروت :عالم الكتب ومكتب َّ
النيضة العربية.
صبحي الس ُ ّ

ات َّ
الذىب في أخبار من ذىب .تحقيق:
ابن العماد،
عبدالحي بن أحمد1416( .ىذ) .شذر ُ
ّ
عبدالقادر األرَن ُؤوط ومحمود األرَن ُؤوط .ط .1دمشق :دار ابن كثير.
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محمد1418( .ىذ) .بيان الوىم واإلييام الواقعين في كتاب األحكام.
ابن القطّان
الفاسي ،عمي بن ّ
ّ

تحقيق :الحسين آيت سعيد .ط .1الرياض :دار طيبة.

ابن القيسراني ،محمد بن طاىر 1416( .ىذ 1996-م) .ذخيرة الحفاظ (من الكامل البن عدي).

تحقيق :د .عبد الرحمن الفريوائي .ط .1الرياض :دار السمك.

ابن الممقن ،عمر بن عمي1997( .م) .العقد المذىب في طبقات حممة المذىب .تحقيق :أيمن

نصر األزىري  -سيد ميني .ط .1لبنان :بيروت.

ابن تيري بردي ،يوسك بن تيري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي( .د.ت) .النجوم الزاىرة

في مموك مصر والقاىرة( .د.ط) .مصر :دار الكتب.

ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم1977( .م) .شرح حديث النزول .ط.5

لبنان :المكتب اإلسبلمي.

ابن حبان ،محمد بن حبان1393( .ى)ّْ .
الثقات .ط .1دائرة المعارك العثمانية بحيدر آباد
ّ
الدكن ،اليند.
ّْ
المحدثين و ُّ
الضعفاء والمتروكين.
المجروحين من
حبان1412( .ىذ).
ابن حبان،
محمد بن ّ
َ
ّ
تحقيق :محمود إبراىيم زايد ،بيروت :دار المعرفة.

مشاىير عمماء األمصار .تحقيق :م .فبليشيمر،
حبان1959( .م).
ابن حبان،
محمد بن ّ
ّ
ُ
بيروت :دار الكتب العممية.
الصحابة .تحقيق :عادل
عمي1415( .ىذ) .اإلصابة في تمييز َّ
ابن حجر
العسقبلني ،أحمد بن ّ
ّ
أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
محمد عوامة .ط.1
ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1416( .ىذ)  .تقريب التيذيب .تحقيقَّ :
الرشيد.
سوريا :دار َّ

ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1419( .ىذ).
الحِبير في تخريج أحاديث َّ
التمخيص َ
ُ
الرافعيّ
الكبير .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
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ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1326( .ىذ) .تيذيب التيذيب .ط .1اليند :مطبعة دائرة

المعارك النظامية.

يك ِ
أىل التّ ِ
قديس
ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1413( .ىذ) .طبقات المُ ّْدلسين أو تعر ُ
بمر ِ
فين بالتّ ِ
الق ْريوتي .ط .1عمان :مكتبة المنار.
دليس .تحقيق :عاصم بن عبداهلل َ
اتب المَوصُ َ
البخاري .تحقيق
الباري بشرح صحيح
ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1379( .ىذ) .فتح
ّ
ّ
وم ِح ُّ
محمد فؤاد عبدالباقي ،بيروت :دار
ب ّ
الدين الخطيب ،ترقيمّ :
وتعميق :عبدالعزيز بن بازُ ،

المعرفة.

ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1423( .ىذ) .لسان الميزان .تحقيق :عبدالفتاح أبو ُر ّدة.

ط .1مكتب المطبوعات اإلسبلمية.

ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1422( .ىذ) .نزىة َّ
النظر في توضيح نُخبَة الِفكَر في
مصطمح أىل األثر .تحقيق :عبداهلل بن ضيك اهلل الرحيمي .ط .1الرياض :مطبعة سفير.

ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1424( .ىذ)ُّ .
الصبلح .تحقيق :ربيع
النكت عمى كتاب ابن َّ

دخمي .ط .2مكتبة الفرقان.
بن ىادي َ
الم ّ

ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1379( .ىذ)  .ىدي الساري (مقدمة فتح الباري)َ .بيروتَ:

دار المعرفة.

ابن حزم  ،عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري أبو محمد( .د.ت) .المحمى باآلثار.

(د.ط) .بيروت :دار اآلفاق الجديدة .

وصي
الرجال .رواية ابنو عبداهلل ،تحقيق:
ابن حنبل ،أحمد بن حنبل1418( .ىذ) .العمل ومعرفة ّْ
ّ
اهلل عباس .ط .1بيروت :المكتب اإلسبلمي ،الرياض :ودار الخاني.
الرجال .رواية المروذي وريره ،تحقيق:
ابن حنبل ،أحمد بن حنبل1418( .ىذ) .العمل ومعرفة ّْ

وصي اهلل عباس .ط .1اليندَّ :
الدار السمفية.
ّ

212

ابن سعد ،محمد بن سعد1411( .ىذ)َّ .
الطبقات الكبرى .تحقيق :محمد عبدالقادر عطا .ط.1
ّ
بيروت :دار الكتب العممية.
ِ ّْ
ائي .ط.1
ابن شاىين ،عمر بن أحمد1414( .ىذ) .تاريخ أسماء الثقات .تحقيق :صبحي الس ُ
َّام ّر ّ
اليندَّ :
الدار السمفية
ابن شاىين ،عمر بن أحمد1419( .ىذ) .تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين .تحقيق :عبدالرحيم

محمد أحمد القشقري .ط( .1د.م)( :د.ن).

ابن عبد البر ،يوسك بن عبداهلل1387( .ىذ) .التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد.

تحقيق :مصطفى بن أحمد العموي ومحمد عبدالكبير البكري  ،الميرب :طبع و ازرة عموم

األوقاك والشؤون اإلسبلمية.
ابن عبد اليادي ،محمد بن أحمد بن عبد اليادي 1417( .ه) .طبقات عمماء الحديث .تحقيق:

أكرم البوشي ،وابراىيم الزيبق .بيروت مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيعَ .

الرجال .تحقيق :سييل زّكار،
ابن عدي ،عبداهلل بن َع ِدي1419( .ىذ) .الكامل في ضُعفاء ّْ
يحيى مختار َّ
رزاوي .ط .3بيروت :دار الفكرَ .

ابن عساكر ،عمي بن الحسن1414( .ىذذ) .تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي

الحسن األشعري .تحقيق :عمرو بن ررامة .ط .3بيروت :دار الكتاب العربي.

ابن عساكر ،عمي بن الحسن1415( .ىذ) .تاريخ دمشق .تحقيق :عمرو بن ررامة العمروي،

بيروت :دار الفكر.

عجم مقاييس المية .تحقيق :عبدالسَّبلم ىارون ،دار
ابن فارس ،أحمد بن فارس1399( .ىذ) .مُ َ
الفكر.
ابن قطموبيا ،قاسم بن قطموبيا2111( .م) .الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .تحقيق :شادي
بن محمد بن سالم آل نعمان .ط .1صنعاء :مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسبلمية

وتحقيق التراث والترجمة.
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ابن كثير ،إسماعيل بن عمر1417( .ىذ) .البداية و ّْ
التركي .ط .1دار
النياية .تحقيق :عبداهلل
ّ
ىجر.
ابن كثير ،إسماعيل بن عمر1421( .ىذ) .تفسير القرآن العظيم .تحقيق :سامي بن محمد
سبلمة .ط .2دار طيبة لمنشر والتوزيع.

ابن كثير ،محمد بن إسماعيل2114( .م) .طبقات الشافعيين .ط( .1د.م) :دار الوفاء.

ابن ما ُكوال ،عمي بن ىبة اهلل1411( .ىذ) .اإلكمال في َرفْع االرتياب عن المُؤتِمك والمختِمك في
األسماء والكُنَى واألنساب .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
ابن معين ،يحيى بن معين1399( .ه) .تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) .تحقيق :د.
أحمد محمد نور سيك.ط .1مكة المكرمة :مركز البحث العممي واحياء التراث اإلسبلمي.
ابن معين ،يحيى بن معين1399( .ه) .تاريخ ابن معين( ،رواية الدوري) .تحقيق :د .أحمد
محمد نور سيك.ط .1دمشق :دار المأمون لمتراث.
محمد كامل
ابن معين ،يحيى بن معين1415( .ىذ) .معرفة ّْ
الرجال .رواية ابن محرز .تحقيقّ :
القصار( .د.ط) .دمشق :مجمع المية العربية.
ّ
لسان العربَ.ط  .3بيروت :دار صادر.
ابن منظور ،محمد بن مكرم1414( .ىذ).
ُ
ابن نقطة ،محمد بن عبد اليني1988( .م) .التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .تحقيق :كمال

يوسك الحوت .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

ابن يونس ،عبد الرحمن بن أحمد بن يونس1421( .ىذذ) .تاريخ ابن يونس المصري .تحقيق:

عادل نوييض .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

أبو البقاء الكفوي ،أيوب بن موسى1419( .ىذ) .الكميات معجم في المصطمحات والفروق

الميوية .تحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري .ط .2بيروت :مؤسسة الرسالة لمنشر والتوزيع.

أبو داود ،سميمان بن األشعث( .د.ت) .سنن أبي داود( .د.ط) .صيدا – بيروت :المكتبة

العصرية.
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أبو داود ،سميمان بن األشعث1418( .ىذ) .سؤاالت أبي عُبيد اآلجُ ّْري أبا داود سُمَيمان بن
ِ
ِ
توي .ط .1م ّكة
ّْجستانيّ في معرفة ّْ
األَ ْشعَث الس ْ
الرجال وجرح ِيم وتعديم ِيم .تحقيق :عبدالعميم َ
الب ْس ّ
المكرمة :دار االستقامة ، ،بيروت :مؤسسة ا َّلريان.

أبو ردة ،عبد الفتاح1984( .م) .لمحات من تاريخ السنة وعموم الحديث .ط .1دمشق :مكتب

المطبوعات اإلسبلمية.

األثيوبي الولوي ،محمد ابن العبلمة عمي بن آدم ابن موسى1993( .م) .شرح أَلِْفي َِّة السُّيوطي

الوطَر بشرح نظم ُّ
الد َرر في عمم األثر» .ط .1المممكة
في الحديث المسمى «إسعاك ذوي َ
العربية السعودية :مكتبة اليرباء األثرية.
أحمد محمد نور سيك1399( .ىذ) .يحيى بن معين وكتابو التاريخ .ط .1مكة المكرمة :جامعة

الممك عبدالعزيز.

األزىري ،محمد بن أحمد2111( .م) .تيذيب المية .تحقيق :محمد عوض مرعب .ط .1بيروت:

دار إحياء التراث العربي.

اإلسماعيمي ،أحمد بن إبراىيم1412( .ه) .اعتقاد أئمة الحديث .تحقيق :محمد عبد الرحمن

الخميس .ط .1الرياض :دار العاصمة.

اإلسماعيمي ،أحمد بن إبراىيم1411( .ه) .المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيمي.

تحقيق :زياد محمد منصور .ط .1المدينة المنورة :مكتبة العموم والحكم.
ي،
ُ
البخار ّ
ّْ
مي،
ُ
المعم ّ

عبدالرحمن بن يحيى
محمد بن إسماعيل1986( .م) .التاريخ الكبير .تحقيق:
َّ
ّ
بيروت :دار الكتب العممية.

أمور رسُ ِ
ول
محمد بن إسماعيل1422( .ىذ) .الجامع المسند َّ
يَّ ،
ُ
البخار ّ
الصحيح المختصر من ِ َ
ِ
اهلل  وسنَِنو وأي ِ
البخاري .تحقيق :محمد زىير بن ناصر الناصر .ط.1
المسمى بذ :صحيح
َّامو،
َّ
ّ
ُ
دار طوق النجاة.

البرقاني ،أحمد بن محمد1414( .ىذ) .سؤاالت البَ ْرقاني َّ
لمدارقطنيّ ،عمي بن عمر .تحقيق:
ّ
ي .ط .2باكستان :كتب خانو جميمي.
َّ
عبدالرحيم القشقر ّ
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الزَّخار ،المعروك بذ :مسند َّ
البزار .تحقيق :محفوظ
البزار ،أحمد بن عمرو1416( .ىذ) .البحر ّ
الرحمن زين اهلل .ط .1المدينة المنورة :مكتبة العموم والحكم.
َّ
البقاعي ،إبراىيم بن عمر1428( .ىذ) .النكت الوفية بما في شرح األلفية .تحقيق :ماىر ياسين

الفحل .ط .1مكتبة الرشد ناشرون.

ي ،أحمد بن أبي بكر1413( .ىذ) .مصباح ُّ
محمد
ُ
البوصير ّ
الزجاجة في زوائد ابن ماجو .تحقيقّ :
الكشناوي ،بيروت :دار العربية.
ّ
محمد عبدالقادر عطا .ط.3
البييقي ،أحمد بن ُ
الح َسين1424( .ىذ) .السُّنن الكبرى .تحقيقّ :
ّ
بيروت :دار الكتب العممية.

التخيفي ،عبد العزيز بن سعد1417( .ه) .درجة حديث الصدوق ومن في مرتبتو .مجمة

البحوث اإلسبلمية بالسعودية.193-175 ،)47( ،

محمد بن عيسى .الجامع المختصر من السنن عن رسول اهلل
ّ
الترمذيّ ،
الترمذي .حكم عمى أحاديثو وآثاره وعمق عميو:
والمعمول وما عميو العمل المعروك بذ :سُنَن
ّ


ومعرفة الصحيح

محمد ناصر الدين األلباني ،اعتنى بو :أبو عبيدة مشيور بن حسن آل سممان .ط .1الرياض:

مكتبة المعارك لمنشر والتوزيع.

الترمذي ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك( .د.ت) .العمل الصيير .تحقيق:
أحمد محمد شاكر وآخرون( .د.ط) .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
التيانوي ،ظفر أحمد2117( .م) .قواعد في عموم الحديث .تحقيق :عبد الفتاح أبو ردة .ط.11
دمشق :مكتب المطبوعات اإلسبلميةَ .

التيانوي ،محمد بن عمي1996( .م) .موسوعة كشاك اصطبلحات الفنون والعموم .ط.1

بيروت :مكتبة لبنان.

الجديع ،عبد اهلل بن يوسك1424( .ىذ) .تحرير عموم الحديث .ط .1بيروت :مؤسسة الريان

لمطباعة والنشر والتوزيع.
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الجرجاني ،عمي بن محمد1413( .ىذ) .التعريفات .ضبطو وصححو جماعة من العمماء بإشراك

الناشر .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

ام ّرائ ّي ،بيروت:
جاني ،إبراىيم بن يعقوب1415( .ىذ) .أحوال ّْ
الج َ
ُ
الرجال .تحقيق :صبحي ّ
الس ُ
وز ّ
الرسالة.
مؤسسة ّْ
حاجي خميفة ،مصطفى بن عبد اهلل1941( .م) .كشك الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

تحقيق :حمدي عبد المجيد السمفي .ط .1بيداد :مكتبة المثنى.

الحازمي ،أبو بكر2117( .م) .الفيصل في مشتبو النسبة .تحقيق :سعود بن عبد اهلل بن بردي

المطيري الديحاني  .ط .1السعودية :مكتبة الرشد.

الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبد اهلل( .د.ت) .تمخيص تاريخ نيسابور .تمخيص :أحمد بن
محمد بن الحسن بن أحمد المعروك بالخميفة النيسابوري .ط .1طيران :كتابخانة ابن سينا.

الحاكم َّ
ِ
حيحين .تحقيق:
الص
َّ
ستدرك عمى
ي،
يسابور َّ
َّ
الن ُ
محمد بن عبداهلل1411( .ىذ) .المُ َ
مصطفى عبدالقادر عطا .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

ِ
محمد بن عبداهلل1397( .ىذ) .معرفةُ ِ
الحاكم َّ
الحديث .تحقيق :السيد معظم
عموم
يسابور َّ
يَّ ،
الن ُ

حسين .ط .2بيروت :دار الكتب العممية ،عن طبعة دائرة المعارك العثمانية بحيدر آباد الدكنَ .

َّ
ّْ
حسن إبراىيم ،حسن إبراىيم حسن1416( .ىذ)َ .تاريخ اإلسبلم السّْياسيّ والديني والثقافيّ
واالجتماعيَّ.ط  .14بيروتَ:دار الجيل ،القاىرة :مكتبة النيضة المصرية.
الحسيني ،أبو بكر بن ىداية اهلل1982( .م) .طبقات الشافعية .تحقيق :عادل نوييض .ط.3

بيروت :دار اآلفاق الجديدة.

حمادة ،فاروق2118( .م) .المنيج االسبلمي في الجرح والتعديل .ط .1القاىرة :دار السبلم

لمنشر والتوزيع.

عجم البُمدان .بيروت :دار صادر.
وي ،ياقوت بن عبداهلل1397( .ىذ) .مُ َ
َ
الح َم ّ
الحنفي ،عبد القادر بن محمد1993( .م) .الجواىر المضية في طبقات الحنفية .تحقيق :عبد

الفتاح الحمو .ط .2السعودية :دار ىجر.
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الخطيب البيدادي ،أحمد بن عمي1422( .ىذ) .تاريخ مدينة السَّبلم وأخبار محدّثييا ِ
وذ ْكر
قُطّانيا العمماء من رير أىِميا وو ِ
عواد معروك.
اردييا ،المعروك بذ"تاريخ بيداد" ،تحقيق :ب ّشار َّ

اإلسبلميَ .
ط .1دار اليرب
ّ

الراوي وآداب السَّامع .تحقيق:
عمي1413( .ىذ) .الجامع ألخبلق َّ
الخطيب البيدادي ،أحمد بن ّ
الطحان ،الرياض :مكتبة المعارك.
الدكتور محمود
ّ

الخطيب البيدادي ،أحمد بن عميِ .
الرواية .تحقيق :أبو عبداهلل السورقي
الكفايةُ في ِعمْم ّْ
ّ
وابراىيم حمدي المدني ،المدينة المنورة :المكتبة العممية.
محمد
الخميمي ،الخميل بن عبد اهلل1419( .ىذ) .اإلرشادُ في معرفة عمماء الحديث .تحقيقّ :
ّ
الرشد.
سعيد عمر إدريس .ط .1الرياض :مكتبة ُّ
الخميسي ،عبد الرحمن2111( .م) .معجم عموم الحديث النبوي .ط .1جدة :دار األندلس

الخضراء.

َّ
ارقطني ،عمي بن عمر1414( .ىذ)ُّ .
الضعفاء والمتروكين .تحقيق :موفق بن عبدالقادر .ط.1
الد
ّ
الرياض :مكتبة المعارك.
َّ
الدارقطني ،عمي بن عمر1415( .ىذ) .العمل الواردة في األحاديث َّ
النبويّة .تحقيق :محفوظ
ّ
َّمفي .ط( .1د.م)( .د.ن).
َّ
الرحمن زين اهلل الس ّ
الدارقطني ،عمي بن عمر1416( .ىذ) .المُؤتَِمك والمُختَِمك .تحقيق :موفق بن عبدالقادر .ط.1
ّ
اإلسبلمي.
اليرب
دار
بيروت:
ّ

الدرويش .الفوائد المستمدة من تحقيقات العبلمة الشيخ عبدالفتاح أبو رَُّدة
الدرويش ،ماجد أحمد ّ
رحمو اهلل -في عموم مصطمح الحديث .دار اإلمام أبي حنيفة.الذىبي ،محمد بن أحمد 1413( .ىذ) .كتاب األربعين في صفات رب العالمين .تحقيق :عبد

القادر بن محمد عطا صوفي .ط .1المدينة المنورة :مكتبة العموم والحكمَ .
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الذىبي ،محمد بن أحمد2113( .م) .تاريخ اإلسبلم َو َوفيات المشاىير َواألعبلم .تحقيق :بشار
عواد معروك .ط .1دار اليرب اإلسبلمي.
ّ
محمد بن أحمد1419( .ىذ) .تذكرة الحُفّاظ .تحقيق :زكريا عميرات .طَ .1بيروت :دار
ال ّذ ّْ
ىبيّ ،
الكتب العممية.

الذىبي ،محمد بن أحمد1387( .ىذ 1967 -م) .ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من
المجيولين وثقات فييم لين .تحقيق :حماد بن محمد األنصاري .ط .2مطة المكرمة :مكتبة

النيضة الحديثة.

الذىبي ،محمد بن أحمد1416( .ىذ) .ذكر أسماء من تكمم فيو وىو موثق .تحقيق :محمد شكور

بن محمود الحاجي أمرير المياديني .ط .1الزرقاء :مكتبة المنار.

الذىبي ،محمد بن أحمد1411( .ىذ) .ذكر من يعتمد قولو في الجرح والتعديل .تحقيق:
عبدالفتاح أبو ردة .ط .4بيروت :دار البشائر اإلسبلمية.

الذىبي ،محمد بن أحمد1967( .م ) .ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجيولين

وثقات فييم لين .تحقيق :حماد بن محمد األنصاري .ط .2مكة :مكتبة النيضة الحديثة.

َّ
محمد بن أحمد1427( .ىذ) .سير أعبلم ُّ
النببلء .تحقيق :محمد أيمن الشبراوي ،القاىرة:
ىبيّ ،
الذ ّ
دار الحديث.

ِ
محمد بسيوني زرمول.
محمد بن أحمد1415( .ىذ)َ.العبَر في خبر من رَبَر ،تحقيقّ :
ال ّذىبيّ ،
ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
محمد بن أحمد1415( .ىذ) .العرش ،تحقيق :محمد بن خميفة بن عمي التميمي .ط.2
ال ّذىبيّ ،
المدينة المنورة ،المممكة العربية السعودية :عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية.
َّ
محمد بن أحمد .الميني في َّ
الضعفاء .تحقيق :نور الدين عتر ،قطر :إدارة إحياء
ىبي،
ّ
الذ ّ
التراث.
َّ
محمد بن أحمد1412( .ىذ) .الموقظة في عمم مصطمح الحديث .اعتنى بو :عبدالفتاح
ىبيّ ،
الذ ّ
أبو ُر ّدة .ط .2حمب :مكتبة المطبوعات اإلسبلمية.
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َّ
البجاوي ،بيروت:
محمد
محمد بن أحمد .ميزان االعتدال في نقد ّْ
ّ
الرجال .تحقيق :عمي ّ
ىبيّ ،
الذ ّ
دار المعرفة.
الراميرمزي ،الحسن بن عبد الرحمن1414( .ىذذ) .المحدث الفاصل بين الراوي والواعي .تحقيق:

محمد عجاج الخطيب .ط .3بيروت :دار الفكر.

سيني .تاج العروس من جواىر القاموس .الكويت :التراث العربي،
الزبيديَّ ،
محمد مرتضى ُ
الح ّ
سمسمة تصدرىا و ازرة اإلعبلم في الكويت ،مطبعة حكومة الكويت.
الزركمي ،خير الدين بن محمود2112( .م) .األعبلم .ط .15دار العمم لمبليين.

ا لزىراني ،أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر .)1996( .عمم الرجال نشأتو وتطوره
من القرن األول إلى نياية القرن التاسع .ط .1السعودية :دار اليجرة.

زين الدين العراقي ،عبدالرحيم بن الحسين1423( .ىذ) .شرح التبصرة والتذكرة = شرح ألفية

العراقي .تحقيق :عبدالمطيك اليميم وماىر ياسين فحل .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

السباعي ،مصطفى بن حسني1998( .م) .السَُّّنة ومكانتيا في التشريع اإلسبلمي .ط .1القاىرة:
دار الوراق لمنشر والتوزيع ،دار السبلم لمنشر والتوزيع.

السخاوي ،محمد بن عبدالرحمن1417( .ىذ) .اإلعبلن بالتوبيخ لمن ذم أىل التأريخ .تحقيق:
فرانز روزنثال ،ترجمة :صالح أحمد العمي .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

السبكي ،عبد الوىاب بن تقي الدين1413( .ىذ) .طبقات الشافعية الكبرى .تحقيق :د .محمود
محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمو .ط .2ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع.

السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن1991( .م) .المتكممون في الرجال .تحقيق :عبد الفتاح أبو
ردة .ط .4بيروت :دار البشائر.

عبدالرحمن1424( .ىذ) .فتح المييث بشرح ألفية الحديث .تحقيق :عمي
محمد بن
َّ
السخاويَّ ،
حسين عمي .ط .1مصر :مكتبة السنة.

سزكين ،فؤاد( .د.ت) .تاريخ التراث العربي الحديث .ط .1السعودية :جامعة اإلمام سعود.
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سبلمة ،محمد خمك2117( .م) .لسان المحدثين ،وورد نشر الممك في ممتقى أىل الحديث،

و َّ
أعد لمشاممة من قبل أبو أكرم الحمبي من أعضاء ممتقى أىل الحديث.

السمَِمي َّ
لمدارقُطنيّ .تحقيق :فريق من
السممي ،محمد بن الحسين1427( .ىذ) .سُ َؤاالت ُّ ّ
الج َريسي .ط.1
الح َميّْد وخالد ُ
الباحثين ،بإشراك وعناية :سعد ُ
محمد1382( .ىذ) .األنساب .تحقيق :عبدالرحمن بن يحيى المعممي
الس
َّمعاني ،عبدالكريم بن ّ
ّ
اليماني وريره .ط .1حيدر آباد :مجمس دائرة المعارك العثمانية.
السيمي ،حمزة بن يوسك1414( .ىذ) .سؤاالت حمزة بن يوسك السيمي لمدارقطني .تحقيق:

موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر .ط .1الرياض :مكتبة المعارك.

السيوطي ،جبلل بن عبد الرحمن( .د.ت) .ألفية السيوطي في عمم الحديث .تصحيح وشرح:

أحمد محمد شاكر( .د.ط)( .د.م) :المكتبة العممية.

السيوطي ،جبلل الدين بن عبد الرحمن2114( .م) .تاريخ الخمفاء .تحقيق :حمدي الدمرداش.

ط .1مكة :مكتبة نزار مصطفى الباز

الراوي في شرح تقريب َّ
النو ِاوي.
السيوطي ،جبلل الدين بن عبد الرحمن1424( .ىذ) .تدريب َّ

محمد .ط .1الرياض :دار العاصمة.
تحقيق :طارق عوض اهلل ّ

السيوطي ،جبلل الدين بن عبد الرحمن1983( .م) .طبقات الحفاظ .راجع النسحة وضبط
أعبلميا لجنة من العمماء بإشراك الناشر .ط .1بيروت :دار الكتب العربيةَ .
ح ّْدثين .ط .2القاىرة :دار
شعبان ،عبد اهلل شعبان2118( .م) .التأصيل الشرعي لقواعد المُ َ
السبلم لمطباعة والنشر والتوزيع.
الشيرستاني ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد( .د.ت) .الممل والنحل .ط.1

(د.م)( :د.ن).

الَّ
صفدي ،خميل بن أيبك1421( .ىذ) .الوافي بالوفيّات .تحقيق :أحمد األرنؤوط ،وتركي
ّ
بي.
مصطفى .ط .1بيروت :دار إحياء التراث العر ّ
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محمد بن إسماعيل1417( .ىذ) .توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار .تحقيق:
َّ
الصنعانيَّ ،
صبلح عويضة .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.

العاني ،وليد بن حسن1421( .ىذ) .منيج دراسة األسانيد والحكم عمييا ويميو دراسة في تخريج

الحديث .ط .2األردن :دار النفائس لمنشر والتوزيع.

العبد المطيك ،عبد العزيز بن محمد1425( .ه) .ضوابط الجرح والتعديل .ط .2السعودية:

مكتبة العبيكان.

جِ
ذال .دمشق :دار اليمامة.
الج ْرح والتَّعِْديل وعممُ ّْ
الر َ
عتر ،نور الدين عتر1421( .ىذ) .أصول َ
العسيري ،أحمد معمور1417( .ه) .موجز التاريخ اإلسبلمي منذ عيد آدم عميو السبلم (تاريخ
ما قبل اإلسبلم) إلى عصرنا الحاضر .ط .1الرياض :مكتبة الممك فيد الوطنية.

العقيمي ،محمد بن عمرو1414( .ىذ)ُّ .
الضعفاء الكبير .تحقيق :عبدالمعطي أمين قمعجي.

ط .1بيروت :دار المكتبة العممية.

العمري ،أكرم ضياء العمري .بحوث في تاريخ السنة المشرفة .ط .5المدينة المنورة :مكتبة

العموم والحكم.

العمري ،أكرم ضياء العمري1985( .م) .موارد الخطيب البيدادي في تاريخ بيداد .ط.2

الرياض :دار طيبة.

العوني ،حاتم بن عارك1421( .ه) .خبلصة التأصيل لعمم الجرح والتعديل .ط .1بيروت :دار
عالم الفوائد لمنشر والتوزيع.

العوني ،حاتم بن عارك1416( .ىذ) .المنيج المقترح لفَيم المصطمح  -دراسة تأصيمية تأريخية
لمصطمح الحديث .وىي ُم ّْ
الخفي وعبلقتو بالتدليس .ط .1دار
المرسل
ُّ
قدمة تمييدية لكتابُ :
اليجرة لمنشر والتوزيع.

قاسم بن قُطمُوبيا السودوني الجمالي ،زين الدين أبو العدل الحنفي1992( .م) .تراجم التراجم .
تحقيق :محمد خير رمضان يوسك .ط .1دار القمم :دمشق.
ِ
القَّنوجي ،محمد صديق خان1423( .ىذ) .أبجد العموم .ط .1السعودية :دار ابن حزم.
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عجم المؤلفينَ.بيروتَ:مكتبة المثنى ،دار إحياء التراث العربيَََ.
كحالة ،عمر بن رضا .مُ َ

المكنوي ،محمد عبد الحي2116( .م) األماني بشرح مختصر السيد الشريك الجرجاني في

مصطمح الحديث .تحقيق :عبد الفتاح أبو ردة .ط .3دمشق :مكتب المطبوعات اإلسبلمية.

المكنوي ،محمد بن عبدالحي1417( .ىذ) .الرفع والتكميل في الجرح والتعديل .تحقيق :عبدالفتاح

أبو ردة .ط .3حمب :مكتب المطبوعات اإلسبلمية.

المأربي ،مصطفى بن إسماعيل1411( .ىذ) .شفاء العميل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل .ط.1
القاىرة :مكتبة ابن تيمية ،جدة :مكتبة العمم.

مجمع المية العربية بالقاىرة1425( .ىذ) .المعجم الوسيطَ.ط .4مكتبة الشروق الدولية.
عبدالرحمن1413( .ىذ) .تيذيب الكمال في أسماء الرجال .تحقيق :بشار
المزي ،يوسك بن
َّ
الرسالة.
عواد معروك .ط .2مؤسسة ّ

المسعودي ،أبو الحسن عمي بن الحسين( .د.ت) .التنبيو واالشراك( .د.ط) .القاىرة :دار

الصاوي.

مسمم ،مسمم بن الحجاج .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ،

المسمى بذ :صحيح مسمم .تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
َّ

المعممي ،عبدالرحمن بن يحيى1416( .ىذ) .التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل .ط.2

بيروت :المكتب اإلسبلمي.

الرجال .تحقيق :عادل
ُم َيْمطايُ ،م َيْمطاي بن َقمِ ْيج1422( .ىذ) .إكمال تيذيب الكمال في أسماء ّْ
النشر.
محمد ،وأسامة بن إبراىيم .ط .1الفاروق الحديثة لمطباعة و ّ
بن ّ
نجم ،عبد المنعم السيد1411( .ه) .عمم الجرح والتعديل .ط .12المدينة المنورة :الجامعة

اإلسبلمية.

النسائي ،أحمد بن شعيب1423( .ىذذ) .تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي
النسائي وذكر المدلسين (ورير ذلك من الفوائد) .تحقيق :الشريك حاتم بن عارك العوني .ط.1

مكة :دار عالم الفوائد.
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َّ
أبور ّدة .ط .2حمب:
سائي ،أحمد بن ُش َعيب1416( .ىذ) .السُّنن الصُّيرى .تحقيق :عبدالفتاح ُ
الن ّ
مكتب المطبوعات اإلسبلمية.
َّ
سائي ،أحمد بن ُش َعيب1421( .ىذ) .السنن الكبرى .تحقيق :حسن عبدالمنعم شمبي .ط.1
الن ّ
بيروت :مؤسسة الرسالة.
َّ
سائي ،أحمد بن ُش َعيب1396( .ىذ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :محمود إبراىيم زايد .ط.1
الن ّ
حمب :دار الوعي.
َّ
ووي ،يحيى بن َش َرك1415( .ىذ) .التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول
الن ّ
الحديث .تقديم وتحقيق وتعميق :محمد عثمان الخشت .ط .1بيروت :دار الكتاب العربي.

اليروي القاري ،عمي بن (سمطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين المبل( .د.ت) .شرح نخبة الفكر

في مصطمحات أىل األثر .تحقيق :محمد نزار تميم وىيثم نزار تميم( .د.ط) .لبنان :دار األرقم.

اليمذاني ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي 2117( .م).كتاب الفيصل في
عمم الحديث ،أو الفيصل في مشتبو النسبة .تحقيق :سعود بن عبد اهلل بن بردي المطيري

الديحاني .ط( .1د.م) :مكتبة الرشد.

الييثمي ،عمي بن أبي بكر1414( .ىذ) .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .تحقيق :حسام الدين
القدسي ،القاىرة :مكتبة القدسي.
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الفيارسَالعامة َ
َ

َ

أولَ:فيرسَاآلياتَالقرآنية َ
َ

رقميا َ

اآلية

الصفحة

البقرة َ
 ْْ َُ يٌَظُسُّىَ إِ و أَى يَذْتِيَُِ ُن َّللاُ َِّي لُلَ َْ ِّهيَ ا ْل َغ َو ِام

210

22

آلَعمران َ
َاب ِه ٌَُْ آ َياخ ُه ْح َْ َواخ ُُيو أ ُ ُم  ...
 َُْ ُالو ِر َ أًَصَ َل َع َل ْي َ ا ْل ِْت َ
َّللا  ...
اح َ
شحًّ أَ ّْ لَلَ ُوْا أَ ًْوُ َ
َّ الو ِرييَ إِ َذا ََّ َعلُْا ََّ ِ
س ُِ ْن َذ َك ُسّا َ

7

23

135

227

النساء َ
َّ إِ َذا َجا َءُُ ْن أَ ْهس ِهيَ اَلَ ْه ِي أَ ِّ َ
ف أَ َذاعُْا ِت َِ َّلَ ْْ َزدٍُُّ  ...
الُ ْْ ِ

83

42

إبراىيم
ك َْ ْستُ ْن ََلَ ِشي َدًو ُْ ْن
َّ إِ ْذ تَذ َ وذىَ َزتُ ُْ ْن لَ ِيْ َ

7

خ

الحجر َ
إًِوا ًَ ْحيُ ًَ وص ْلٌَا ِّ
الر ْك َس َّإًِوا لََُ لَ َحاَِّظُْىَ 

9

1

لقمان
ش ُْ ُس ...
ش ُْ ْس ًَََِّو َوا يَ ْ
ِ َّ َهيْ يَ ْ
َّ لَقَ ْد آتَ ْيٌَا لُ ْق َواىَ ا ْل ِح ْْ َوحَ أَ ِى ا ْ
ك ُْ ْس ِ و ِ

12

خ

ك ُْ ْس لِي َّلِ َْالِ َد ْي َ 
أَ ِى ا ْ

14

خ

الجاثية َ
سيِّ َاخِ
اجت ََس ُحْا ال و
س َة الو ِرييَ ْ
أَ ْم َح ِ

21

226

30

رقميا َ

اآلية

الصفحة

الحجرات َ
ُصيثُْا ...
اسق تٌَِثَذ َ ََّتَثَيوٌُْا أَىْ ت ِ
يَا أَيُ َِا الو ِرييَ آَ َهٌُْا إِىْ َجا َء ُك ْن ََّ ِ

6

42 ،34

الطالق َ
ش َِا َدجَ ِِ
ك ِِدُّا َذ َّ ْ َعد َْل ِه ٌْ ُْ ْن َّأَ ِقي ُوْا ال و
َّ أَ ْ

2

42

الفجر َ
صوًّّا
صوًّّا َ
َ َّ جاء َز ُت َ َّا ْل َولَ ُ َ

22

َ
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ثانياًَ:فيرسَاألحاديثَالنبوية َ
َ
مَ

الصفحة َ

طرفَالحديث َ
َّ ِ ِ
يم َّن َعمَ ْي ِو
َح ُد ُك ْم ثَ َبلثًا َفمَ ْم ُي ْؤَذ ْن لَوُ َفْمَي ْر ِج ْع)َ ،ف َق َ
أَ
الَ :والمو لَتُق َ
َح ٌد "...
أَ

.1

استَْأ َذ َن
"ِإ َذا ْ
بِبيَّْن ٍة ،أ ِ
َم ْن ُك ْم
َ

.2

الن ِ
اس أ َْو وَد َعوُ َّ
اس َم ْن تََرَكوُ َّ
"إِ َّن َش َّر َّ
اء فُ ْح ِش ِو"
اس اتَّْق َ
الن ُ
الن ُ
َ

43

.3

َّ ِ
صالِ ٌح"
"إِ َّن َع ْب َد المو َر ُج ٌل َ

43

.4

ول ِ
ث َع ْن رس ِ
اهلل
ِ" َّإنا ُكَّنا ُن َح ّْد ُ
َُ
الصعب و َّ
ول"... ،
الذلُ َ
َّ ْ َ َ

.5

ت ِم ْن رس ِ
ول المَّ ِو
ت َر ُج ًبل إِ َذا َس ِم ْع ُ
"إِّْني ُك ْن ُ
َُ
َن "...
اء أ ْ
َش َ

.6

ب "...
َ"بمّْ ُيوا َعّْني َوَل ْو َآيةًَ ،و َح ّْدثُوا َع ْن َب ِني إِ ْس َرائِ َ
يل َوَال َح َرَجَ ،و َم ْن َك َذ َ

34

.7

الَ :ما َل ِك ِفي
الص ّْدي ِق ،تَ ْسأَلُوُ ِم َا
اء ِت اْل َج َّدةُ إَِلى َأبِي َب ْك ٍر ّْ
يرثَيَا َف َق َ
" َج َ
ِكتَ ِ
اب المَّ ِو تَ َعالَى "...

35

.8

ِ ِ
صمّْي"...
ك َّ
ص َبلةُ َّ
الص َبل ِة" ،قَ َ
ص ُ
الر ُج ِل َقاع ًدا ن ْ
ال :فَأَتَْيتُوُ فَ َو َج ْدتُوُ ُي َ
" َ

34



36

ِ
ِ
ب َّ
اس
ب َعَم ْيوَ ،فَم َّما َرك َ
إِ ْذ َل ْم َي ُك ْن ُي ْك َذ ُ
الن ُ

38

َح ِديثًا َن َف َعنِي المَّوُ ِم ْن ُو بِ َما

36



َ
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أولًَ:الرواةَالمعدلين.

جََّرحين َ
الم ََ
اةَالم ََعََّدلينَو َُ
ثالثاًَ:فيرسَالرو َُ

اسمَالراويَالمعدَّل َ

مَ

الصفحة َ

.1

الم ْخ ّْرمي
إبراىيم بن عبداهلل ُ

93

.2

اباذي
أحمد بن العباس اإلستر ّ

96

.3

الب ّزاز
أحمد بن جشمرد َ

96

.4

أح َمد بن حفص ْبن ُع َمر
ْ

90

.5

الختُمّْ ّي
أحمد بن عبداهلل ُ

84

.6

أحمد بن محمد المعروك ب"ابن الشرقي"

78

.7

الوراق "ابن عقدة"
أحمد بن محمد ّ

65

.8

أحمد بن محمد َّ
الوزان الجرجاني

97

.9

أحمد بن محمد ،أبو الحسين التَّاجر الجرجاني

93

.10

الب ْرديجي
أحمد بن ىارون َ

69

.11

الج ْر َجاني
إسحاق بن إبراىيم ُ

70

.12

إسحاق بن إسماعيل

81

.13

إسماعيل بن بختويو الجرجاني

96

.14

الحسن بن داود َّ
النجار

91

.15

سيل بن أحمد الواسطي

79

229

اسمَالراويَالمعدَّل َ

مَ

الصفحة َ

.16

البّزاز
عبد َّ
ْ
الر ْح َمن ْبن َع ْبد المؤمن َ

86

.17

عبد المؤمن بن عيسى الجرجاني

73

.18

الدين َوِري
عبد اهلل بن حمدان
َ

71

.19

عبد اهلل بن صالح الضحاك

63

.20

عبد اهلل بن محمد ُّ
الد ِ
ي
ور ّ

64
62

 .21عبد اهلل بن محمد الَ ْفرَىَياني
.22

عبد اهلل بن مح َّمد ِ
الس ْمَناني
َُ

89

.23

وربذي
ع ْب ُد اهلل بن محمد ُ
الج ْ

92

.24

البرَبري
عبد اهلل بن محمد َ

87

.25

الصفَّار
عمي إسماعيل َّ

73

.26

عمي بن الحسين َّ
الن ْي َسابوري

81

.27

عمي بن سراج المصري

74

.28

عمي بن محمد القُ ْو ِمسي

95

.29

عمي بن محمد المروزي

82

.30

عمران بن موسى السَّختياني الجرجاني

94

.31

َع ْمرو بن بِ ْشر َّ
الن ْي َسابوري

75

.32

الفتح ْبن َس ِعيد ،أبو النصر ِ
اإل ْستََرَاب ِاذي

92

230

مَ

اسمَالراويَالمعدَّل َ

الصفحة َ

.33

الفضل بن عبداهلل الجرجاني

87

.34

الم ْخ َرمي
محمد بن أحمد بن عبد الكريم َ

82

.35

محمد بن عبد الوىاب الجرجاني

80

.36

القم ِ
اطري
محمد بن عمير َ َ

80

.37

محمد بن مالك َّ
الش ِع ْيري

83

.38

ىارون بن يوسك َّ
الشطَوي

85

.39

الييثم بن خمك ُّ
الد ِ
ي
ور ّ

84

.40

يحيى بن محمد صاعد الياشمي

76

َ
َ
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َ:الرواةَالمجرحين.
ثانياً َُّ
اويَالم َج َّرح َ
اسمَالر
ُ

مَ

الصفحة َ

.1

ِ
البْمخي
إبراىيم بن ْ
أح َمد َ

150

.2

الخ ْمري
أ ْح َمد ْبن إبراىيم ُ

164

.3

َح َمد ْبن ُم َح َّمد بن ُم َممَّك
أْ

164

.4

ٍ ِ
ي
ب ُ
أَي ُّْو ُ
بن ُس َوْيد الح ْمَي ِر ّ

155

.5

جميع بِن مح َّمد المو ِ
صمي
ُ َْ
َُ
َْ

163

.6

الشج ِ
اعي
الح َسن بن الطّّيب ُّ َ
َ

152

.7

الح َسن بن ُر َش ْيد
َ

151

.8

صري
خالد بن رسان َ
الب ْ

148

.9

الب ْك َراوي
سعيد َ

147

جوب ِاري
طْمحة بن أبي َ
َ .10
طْمحة اْل َ

154

رجاني
َ .11ع ْب ُد َّ
الج َ
الر ْح َم ِن ْب ُن اْل ُح َس ْي ِن ُ

166

ُ .12عَب ْيد اهلل بن محمد المُّ ْؤلؤي

163

ِ
ِ
الج ْر َجاني
َ .13عمي بن ْإبراىيم ُ

169

َ .14عمِي ْبن المنذر ال ّ ِ
يقي
طر ّ
ّ

158

 .15الفضل ْبن ُعَب ْيد المَّ ِو ِ
اإل ْستََرَاب ِاذي

175

 .16م َح َّمد بن م َح َّمد َّ
الش ْيباني
ُ
ُ

149
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مَ

اويَالم َج َّرح َ
اسمَالر
ُ

الصفحة َ

الج ْرجاني
ُ .17م َح َّمد بِن أ ْ
َحمد ُ

167

َحم َد ِ
اإل ْستََرَاب ِاذي
ُ .18م َح َّمد ْبن أ ْ َ

170

 .19مح َّمد بن أَحمد الب ِ
اىمِي
ْ
َ
َُ

165

ُ .20م َح َّمد بن ِجبريل َّ
الن ْسوي

170

 .21محمد بن عمِي الس ِ
مم ّي
َ
َُ
ّ

162

ي
الم ْرَوِز ّ
 .22محمد بن عمي َ

167

 .23محمد بن عون ِ
الس ْي َرِافي
َ
َُ

169

ار ْن ِدي
الب َ
ُ .24م َح َّمد ْبن ُم َح َّمد َ

159

الي ِاف ِق ُّي
ب َ
بن أَي ُّْو َ
َ .25ي ْحَيى ُ

170

 .26يعقوب بن إسحاق الو ِ
اسطي

175

233

رابعَاًَ:فيرسَاألنساب َ
النسب َ

مَ

الصفحة َ

.1

األبريسمي

21

.2

األ َْزدي

86

.3

اإلستراباذي

92

.4

األصَبياني
ْ

خطأ!َاإلشارةَ

.5

ص ِاري
ْ
األن َ

80

.6

األ ًْودي

158

.7

ار ْنِدي
الب َ
َ

66

.8

الب ِ
اىِمي
َ

136

.9

الب ْحرى
َ

70

المرجعيةَغيرَ
معرفة.
ّ

الب َخاري
ُ .10

خطأ!َاإلشارةَ
المرجعيةَغيرَ
معرفة.
ّ

البرَبرى
َ .11

87

الب ْرديجى
َ .12

235

الب ْرَذعى
َ .13

69

الب ْرقانى
َ .14

خطأ!َاإلشارةَ
المرجعيةَغيرَ

234

مَ

النسب َ

الصفحة َ
معرفة.
ّ

البّزاز
َ .15

82

ي
ص ِر ّ
 .16اْلَب ْ

165

ى
َ .17
الب ْكَرِاو ّ

147

البْم ِخ ّى
َ .18

150

الب ْندار
ُ .19

151

ِ ُ .20
ى
البوصير ّ

156

 .21التَّنُّ ِ
ي
ور ّ

خطأ!َاإلشارةَ
المرجعيةَغيرَ
معرفة.
ّ

ى
.22
ُ
الجَب ْير ّ

19

ِ
ابي
 .23الج َع ّ

خطأ!َاإلشارةَ
المرجعيةَغيرَ
معرفة.
ّ

الج َو ْانكانِ ّى
.24
َ

خطأ!َاإلشارةَ
المرجعيةَغيرَ
معرفة.
ّ

الح ّد ِادى
.25
َ

95

الحَرِشى
.26
َ

74

ِ
الح ْمَي ِرى
.27

155

 .28الختمي

84

235

مَ

النسب َ

الصفحة َ

الخِميمي
.29
َ

68

الخ ْمرى
.30
ُ

164

زم ّي
.31
َ
الخ َو ِار ْ

20

الد ُبوسى
َ .32

20

ُّ .33
الد ِ
ي
ور ّ

64

الرِازي
َّ .34

237

الرْممى
َ .35

155

الس َّمان
.36
َ

20

ِ .37
الس َمنانى

89

الس ْيبانى
.38
َ

155

ِ .39
الس ْيَرِافي

خطأ!َاإلشارةَ
المرجعيةَغيرَ
معرفة.
ّ

َّ
اماتي
 .40الش َ

75

ُّ
الش َجاعي
.41

152

َّ
الش َجري
.42

70

َّ
طوي
.43
الش َ

85

َّ
الش ِع ْيري
.44

83

ّْ
الشيرازي
.45

77

236

مَ

النسب َ

الصفحة َ

الصفَّار
.46
َّ

73

 .47الصُّوفي

18

 .48الطَّبري

21

َّ
الط ْرَخاني
.49

150

 .50الطَّ ِر ِيقي

158

الفَرْبرى
َ .51

150

الفرَىا َذاني
.52
ْ

62

صبى
َ .53
الق َ

خطأ!َاإلشارةَ
المرجعيةَغيرَ
معرفة.
ّ

 .54القَ ِ
ماطرى

80

طرى
الق ْن َ
َ .55

19

 .56القُ ْوِم ِسى

95

 .57ال َكَارِب ْي ِس ُّي

88

الم ْخمدي
َ .58

87

المّرى
ُ .59

65

طّرفى
الم َ
ُ .60

20

الم َيمَّبي
ُ .61

86

 .62المو ِ
صمي
َْ

163

237

مَ

الصفحة َ

النسب َ

 .63اْل َم ْي َشِق ُّي

14

 .64النَّعيمي

20

ى
 .65النيسابور ّ

75

 .66الي ِ
اش ِم ّي
َ

76

اليَروي
َ .67

20

 .68الو ِ
اسطي
َ

18

المَزني
 .69و ُ

143

الوراق
.70
َّ

65

الوزان
.71
ّ

97

َ
َ
َ
َ

خامسَاًَ:فيرسَالكمماتَالغريبة َ
َ
الكممةَالغريبة َ

مَ

الصفحة َ

.1

َر ْمر

1

.2

اليبيت

55

.3

اخور
َم ُ

74

238

.4

ممرور

90

.5

ُد َّمل

146

.6

الب ْندار
ُ

151

.7

ط ار
ِق ْم َ

153

َ
َ

239

